
  



 2 

Índex 

 

1. Introducció 4 

2. Comunitat d’investigació 7 

2. 1. Greenwich Village 7 

2. 1. 1. Comunitat: transformació i utopia des de la pràctica artística 8 

2. 1. 2. Espai comunitari 10 

2. 2. La metacomunitat contra les jerarquies: cooperació, inclusió i discussió 13 

2. 2. 1. El consens 15 

2. 2. 2. Els límits de l’ideal comú 15 

3. El cos utòpic 18 

3. 1. L’alliberació del gest dansat 19 

3. 2. “Concerts” 23 

3. 3. De la deconstrucció a la utopia 26 

3. 3. 1. La presència performativa: negociant els límits entre art i vida 

quotidiana 

32 

3. 3. 1. 1. De la performance a l’acció 33 

3. 3. 1. 2. El subjecte postmodern 39 

3. 4. Del cos particular al cos social 42 

3. 5. L’anarquia dels cossos desobedients 45 

4. La improvisació  47 



 3 

4. 1. Moment constituent: buit, contingència i transformació  49 

4. 2. De la improvisació com a pràctica comunitària: una mirada als 

desenvolupaments dels anys 70 

53 

5. Conclusions 57 

Bibliografia 60 

Annex 1 63 

  



 4 

1. Introducció 

 

“Inherently unstable, the body is always in a paradoxical process of becoming –and becoming 

undone.” (Albright, 1997: 5) 

 

 

És un espai neutre. Al seu interior hi ha gent que es mou. No sabries dir molt bé què fan. 

Es mouen conjuntament des dels seus cossos en contacte. N’hi ha dos i de sobte són tres, 

quatre, cinc, i de nou dos o només un de sol que espera la trobada amb un altre. Els cossos 

s’ajunten i es separen, es donen pes i en reben, es mouen amb l’impuls que comparteixen, 

s’aturen, riuen, juguen: improvisen. La seva mirada denota concentració, atenció i alguna 

cosa a la què és difícil donar nom: l’excitació del buit, la incertesa on tot esdevé possible i 

un cos que atravessa aquest buit guiat pel moviment compartit. Al perímetre hi ha gent 

asseguda que parla en veu baixa, beu aigua, observa, entra a ballar i torna a sortir. No 

sabries dir molt bé què és però al mateix temps t’és familiar: una trobada informal, una 

conversa, una dansa, un joc, una experiència compartida. Tot això alhora i molt més. 

 

Aquestes van ser algunes de les meves impressions la primera vegada que vaig participar en 

una jam de Contact Improvisació, el juliol de 2016, tot i que a moltes d’elles no els vaig 

saber donar paraules fins un temps més tard. La sorpresa, la incertesa i els interrogants que 

em va suscitar són el que més recordo d’aquell dia. Sabia que estava davant d’alguna cosa 

que no s’assemblava a res del que coneixia i això ho feia molt interessant. Vaig voler saber 

d’on venia aquesta pràctica, de quin context històric, com s’iniciava i amb quin interès, per 

poder entendre-la i experimentar-la de forma més plena. Em va sorprendre descobrir que 

una pràctica iniciada feia tres dècades es practicava en l’actualitat per tot el món. Aquest 

treball sorgeix d’aquesta investigació. Obeeix a la voluntat d’entendre els orígens i la 

radicalitat d’aquesta pràctica, i com ens permet pensar el present de noves maneres.  

El cos i el gest en dansa es prenen sovint com a reflex del context socio-polític en el 

que es troben imbricats, però aquests també són agents de la seva pròpia realitat. En la 

posada en escena, els cossos són objectes de la mirada dels altres i subjectes que miren, són 

al mateix temps produïts i productors (Albright, 1997: 3). Aquest treball sorgeix d’un 

interès en comprendre de quina manera té lloc aquest procés paradoxal. En quin sentit ens 

permet la pràctica en dansa imaginar noves maneres de concebre les nostres relacions amb 

el propi cos, amb el dels altres i amb l’entorn? On es troben art i vida quotidiana i com, al 
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repensar aquesta relació, podem establir pràctiques artístiques que ens permetin formular 

noves maneres de viure conjuntament? 

 En el context dels anys seixanta i setanta als Estats Units, es desenvolupen 

pràctiques artístiques que busquen allunyar-se de l’individualisme de la societat moderna 

reflectit en les formes artístiques. Proposen el treball col·lectiu i l’apropament a la vida 

quotidiana com a formes de resistència en un món en crisi, com a maneres d’imaginar 

noves realitats. En contra de les convencions modernes que negaven a l’artista com a agent 

de canvi, desvinculant-lo de la seva realitat, aquestes pràctiques busquen retornar-lo al seu 

context, integrant a l’individu i a la seva pràctica en la vida de la comunitat. Els processos 

creatius i les propostes artístiques que s’inicien llavors són fonamentals per comprendre els 

canvis socials que comencen a tenir lloc en aquell moment i que es desenvoluparan durant 

les dècades següents, donant entrada a la postmodernitat. L’interès actual en els processos 

col·lectius i la cerca de noves maneres de viure en societat, sorgeix també de la voluntat de 

crear espais de resistència a les ideologies dominants. Les pràctiques artístiques que avui 

serveixen sovint com a eina per a aquesta voluntat, no poden ser enteses sense el llegat de 

les experiències que tenen lloc durant les dècades dels seixanta i setanta. En aquest treball, 

prenem el Judson Dance Theater com a mostra d’això: una comunitat d’investigació on es 

negocien les possibilitats del gest dansat en relació al context específic de la seva execució. 

 El JDT té una rellevància fonamental per comprendre els desenvolupaments en 

dansa posteriors no només a Estats Units sinó també a Europa. Les propostes del grup han 

estat sovint estudiades en base a aquelles estructures que pretenien deconstruir. En la 

nostra aproximació hem volgut partir de la seva diversitat, que entenem com un element 

que el constitueix i que és inseparable de les idees i propostes que s’hi desenvolupen. Hem 

volgut examinar l’obra produïda com una discussió col·lectiva que qüestiona la naturalesa 

de la dansa i, com a espai d’utopia, proposa noves possibilitats, obrint-la als 

desenvolupaments posteriors. No hem pretès realitzar un anàlisi exhaustiu de l’obra 

realitzada pel grup sinó més aviat apuntar les seves línies generals de treball il·lustrant-les 

amb algunes peces. Ens hem basat en els testimonis textuals i fotogràfics als que hem 

pogut tenir accés, sent conscients dels problemes d’anàlisi que es deriven del fet de no 

haver pogut accedir a gran part dels arxius del grup, incloent vídeos, que es conserven a 

Nova York. 

Hem dividit el treball en tres parts. Primer parlarem de com el JDT funciona com a 

comunitat, situant-la en el context més ampli del Greenwich Village de principis dels 

seixanta i les comunitats artístiques que s’hi estableixen. Després examinarem quin és el 
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punt de partida del grup respecte la dansa anterior: com la deconstrucció de les 

convencions els porta a l’ús de mètodes de composició no convencionals i a apropar-se al 

moviment quotidià posant de manifest la contingència del gest dansat. Veurem com això 

els aboca a qüestionar la performativitat i a introduir noves maneres de pensar la 

subjectivitat en la dansa. Argumentarem que els cossos de Judson són cossos utòpics per 

com exploren les relacions entre el jo, l’entorn i els altres. I, finalment, explicarem la 

rellevància de l’ús de la improvisació en la performance per a aquesta empresa utòpica, 

mirant més endavant cap a desenvolupaments posteriors –el grup de Grand Union i el CI– 

que recullen el llegat de Judson i s’estableixen com a comunitats alternatives, basades en 

l’experiència, fluctuants i en perpetu canvi. 
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2. Comunitat d’investigació 

 

“The exchanges, interchanges, assimilations –the experiences that have taken place at 

Judson reach beyond the previously established traditions of concertizing and 

theatermaking. There is a certain reality here –persons, performers, that is– are called 

dancers when they “dance”. Their works are called dances because they so name them, 

because they exist, and because they exist they are performed. Word spreads, audiences 

come from the community and “uptown”. It was really that simple, right from the start.” 

(Judith Dunn; citat per Banes, 1993: 211) 

 

 

La tardor de 1960, Robert Dunn dóna unes classes de coreografia a l’estudi de Merce 

Cunningham, a l’edifici del Living Theatre, a Greenwich Village, Nova York. L’èxit de la 

proposta fa que es repeteixi els dos anys següents. L’any 1962, Dunn decideix no tornar a 

impartir el taller, considerant que ja ha acomplert la seva tasca i que, si ho vol, el grup pot 

continuar sense la seva involucració. Alguns dels assistents decideixen establir un taller 

setmanal d’experimentació, primer en un estudi privat i posteriorment a la Judson 

Memorial Church, un dels espais principals de l’avantguarda de l’època. Així passen a 

adoptar el nom de Judson Dance Theater. S’estableixen com a col·lectiu: una comunitat 

oberta i fluctuant que participa de la xarxa de comunitats de l’avantguarda artística del barri 

de Greenwich Village. Amb una estreta relació entre elles, aquestes comunitats estableixen 

ruptures i desenvolupaments radicals. Parteixen d’uns ideals compartits entre els què 

destaquen els de comunitat, llibertat i igualtat i la voluntat d’eliminar la distància que la 

modernitat havia establert entre l’art i la vida. Ho fan, en gran mesura, a partir de la 

performance, on posen en joc el cos més real, material i quotidià. El JDT funcionarà com a  

col·lectiu fins l’any 1964. La seva fi significa la consolidació d’algunes de les seves 

propostes i, al mateix temps, el fracàs de certs aspectes de la seva utopia.  

  

 

2. 1. Greenwich Village 

Greenwich Village o “the Village” –com se l’anomena col·loquialment– és un barri 

de Nova York amb una llarga relació amb l’avantguarda artística de la ciutat. Durant els 

anys seixanta serà la seu de comunitats com el Judson Dance Theater en dansa; els 

diferents grups de l’Off-Off Broadway en teatre; el grup del cinema d’avantguarda; o el 
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grup dels happenings, Fluxus i The Factory de Warhol en performance i arts visuals1. 

Aquestes coexisteixen amb artistes i grups de generacions anteriors que segueixen en actiu 

com The Living Theater en teatre o les companyies de Merce Cunningham i James Waring 

en dansa. A continuació posarem en context el sorgiment d’aquestes comunitats2, destacant 

aquells aspectes compartits i centrant-nos en el lloc que ocupa el JDT en aquesta 

constel·lació. 

 

 

2. 1. 1. Comunitat: transformació i utopia des de la pràctica artística 

Durant la dècada dels seixanta, la idea de “comunitat” pren una nova rellevància, 

com ho fan evident les utopies comunitàries de Greenwich Village o la importància de la 

noció en les diferents polítiques al voltant de la identitat que aniran prenent pes al llarg de 

la dècada. En el seu estudi dels anys seixanta, Marwick (1998: 381) assenyala la importància 

de la cerca de la realització personal en un moment d’estabilitat i benestar que sembla 

corroborar la idea d’un somni americà sense límits. L’impuls de la realització personal 

suposa avaluar els vincles de l’individu amb els altres i amb el seu entorn. Per a molts, en 

un context de canvi social, suposa la necessitat de qüestionar les estructures socials 

establertes i d’imaginar alternatives als models tradicionals de comunitat: la família i la 

comunitat religiosa. En el seu important estudi de l’avantguarda artística en aquest barri de 

Nova York –Greenwich Village 1963 (1995)– Sally Banes situa aquest interrogar i imaginar en 

el marc d’una tendència més amplia que es dirigeix cap a la desarticulació de la noció 

tradicional del matrimoni, i que es remunta als canvis en els rols de gènere que tenen lloc 

durant les dues guerres mundials, juntament amb altres canvis econòmics i socials, i que 

s’estén en el temps més enllà de la dècada que ens ocupa.  

                                                
1 Tot i que l’enfocament de tots aquests grups és interdisciplinari i, com a comunitats, funcionen a partir de 

constants col·laboracions i confluències amb artistes d’altres disciplines i grups, és cert que la majoria tenen 

una de les disciplines com a eix i una tradició concreta amb la qual dialoguen, que és la que aquí destaquem. 
2 L’activitat cultural i comunitària del barri en aquests anys és molt diversa i extensa, com ha estudiat Banes 

(1995). La xarxa que s’estableix entre els diferents grups, locals i escenes és complexa. No és l’objectiu 

d’aquest treball donar compte de tots els vincles que uneixen el JDT amb la resta de l’avantguarda ni de la 

diversitat de l’activitat del barri en aquest període, sinó només apuntar-la. Molts dels vincles que conformen 

aquesta xarxa resten per estudiar. Una investigació d’aquest tipus contribuiria a comprendre millor els 

desenvolupaments artístics i comunitaris d’aquests anys. 
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Imaginar alternatives comunitàries suposa replantejar aquells principis pels quals 

l’individu es defineix com a tal en relació als altres i a la societat en conjunt. Marc Augé ho 

fa explícit quan diu: 

“La comunidad como realización del bien común solo puede ser un punto de llegada 

provisional y siempre inacabado. Su punto de partida solo puede encontrarse en el rechazo 

de todo sentido prescrito y, más aún, de lo que Hannah Arendt llama la “desolación”, o 

sea, el naufragio en cuerpo y alma de la individualidad privada y de la pertenencia al 

mundo.” (2012: 38) 

El rebuig d’allò preestablert, de la pertinença a un món que cada vegada mostra de forma 

més evident les fissures del subjecte modern sobre el que està construït, és a la base de la 

imaginació de noves formes de construir comunitat d’aquells anys. La modernitat havia 

establert una distància abismal entre art i vida, on l’art pertanyia al món de les idees i es 

constituïa per unes formes i estructures abstractes que al·ludien a allò que transcendia la 

individualitat i la materialitat del subjecte artístic. Les comunitats de l’avantguarda artística 

del Nova York d’aquest moment es construiran sobre el propòsit utòpic d’esborrar aquesta 

distància. La recuperació de la cultura com a element integral de la vida de l’individu, els 

havia de permetre desenvolupar una activitat laboral no alienant i cooperativa basada en 

xarxes d’amistats i col·laboradors. La voluntat de dur a terme aquesta unificació es 

converteix en allò comú que articula aquests grups. Per oposició als vincles tradicionals 

sovint heretats i fortament contractuals de la família o la religió, aquestes comunitats es 

basen en la llibertat d’elecció personal i en uns ideals comuns posats en pràctica a través 

d’una activitat artística fortament interdisciplinària. Philip Corner ho expressa d’aquesta 

manera en relació al Judson Dance Theater:  

“I saw that [JDT] as a community –art as substitute for religion as a cohesive principle for 

organizing a community. For me it was the promise of something, the idea of cooperating 

and everybody working together.” (citat per Banes, 1993: 209) 

El rebuig dels vincles familiars tradicionals com a element comú ens mostra de quina 

manera aquestes noves comunitats es distancien del somni modernista de la recuperació i el 

restabliment de la comunitat “primitiva” i “natural” (Banes, 1995). En aquest sentit 

rebutgen el retorn a la natura, prenent la ciutat com a únic espai d’existència possible3.   

                                                
3 L’èmfasi en la creació de noves condicions d’existència en el si de la ciutat contrasta marcadament amb 

l’aïllament i el retorn a la natura que caracteritzaran les comunitats hippies que començaran a aparèixer a 

finals de la dècada. 
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 La idea d’una comunitat en què l’art es constitueix com a eix principal i on la 

performance esdevé l’espai de trobada de totes les arts, present al JDT, té un clar 

precedent: Black Mountain College, una comunitat educativa que va funcionar de 1933 a 

1957. Serà un dels gèrmens de l’avantguarda dels anys 40s i 50s: Robert Rauschenberg, 

John Cage o Merce Cunningham passaran per BMC. La comunitat funcionava de manera 

igualitària i cooperativa i es basava en l’experimentació: l’art es concebia com a experiència, 

amb un fort caràcter processual i una naturalesa interdisciplinària (Lucas, 1999). La 

performance havia arribat als Estats Units durant els anys 30 de la mà dels exiliats europeus 

que havien participat en les avantguardes de principis de segle i va començar a 

desenvolupar-se com a activitat pròpia durant els anys 40 (Goldberg, 2002). Tot i que 

sovint es considera Untitled Event (1952), que va tenir lloc a BMC, com el primer 

“esdeveniment” precedent dels happenings, ja en els anys 1937 i 1938 se n’estaven 

realitzant de similars al mateix BMC (Lucas, 1999: 124-125). L’arribada d’Albers i d’altres 

membres de la Bauhaus –comunitat sorgida a Weimar, Alemanya, també basada en la 

interdisciplinarietat i l’experimentació– exiliats com a conseqüència de la Segona Guerra 

Mundial, tindrà una gran influència en els plantejaments de la comunitat de Black Mountain 

College (Lucas, 1999; Goldberg, 2002). Segons Albers: “el arte está interesado en el cómo y 

no el qué; no con el contenido literal, sino con la performance del contenido factual. La 

performance –cómo se hace–, es el contenido del arte.” (citat per Goldberg, 2002: 121). 

Xanti Schawinsky, un altre membre de la Bauhaus que s’establirà al College, aplicarà les 

idees de l’escola alemanya per les quals el teatre permet “l’échange entre les arts et les 

sciences” i aposta per l’ús del teatre “comme un laboratoire, un lieu d’action et 

d’expérimentation.” (citat per Lucas, 1999: 124). Les comunitats de Greenwich Village de la 

dècada dels seixanta recullen aquestes idees i s’estableixen com a laboratoris on es posen en 

pràctica i es negocien els ideals socio-polítics que marcaran l’agenda de la contracultura un 

cop entrada la dècada (Burt, 2006: 118).  

 

 

2. 1. 2. Espai comunitari 

La Judson Memorial Church, situada al barri de Greenwich Village, havia estat 

construïda a finals del segle XIX amb l’objectiu de servir a la comunitat. Va impulsar, al 

llarg del segle XX, diversos projectes de cohesió i integració, i va cedir l’espai per a 

l’autoorganització política sindical i dels drets civils (Banes, 1993: 36). L’any 1948, Robert 

Spike inicia un programa d’impuls de les arts com a forma d’estimular la vida de la 
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comunitat (ibid.). Des d’aquell moment el programa va creixent i l’església acull projeccions 

de cinema, exposicions de Pop Art i diversos happenings. L’any 1960 arriba a l’església Al 

Carmines, a qui se li encarrega la coordinació del programa artístic i l’organització del 

Judson Poet’s Theater (ibid.), que es convertirà en un dels principals grups de l’Off-Off-

Broadway, l’escena teatral underground. La seva continuació amb la política de l’església 

que donava suport als artistes sense aplicar cap tipus de censura (ibid.: 37) serà fonamental 

per impulsar l’avantguarda artística. L’església funcionarà com a espai on els artistes podran 

dur a terme la seva pràctica experimental –possibilitant i potenciant propostes que no 

tenien cabuda enlloc més–, però també com a espai de trobada i intercanvi on podran 

compartir aquesta pràctica: com a espai de comunitat.4 Com a pastor protestant, Carmines 

s’aproximava a les arts de forma trencadora: rebutjava les obres de temàtica religiosa i no 

aplicava cap tipus de censura. De fet, ha explicat com la presa de contacte amb el teatre –i 

també amb la dansa– va suposar per a ell la descoberta d’una escletxa d’obertura al món 

real, funcionant com “a source of revelation” (ibid.). 

Va ser Yvonne Rainer qui, després d’haver vist la primera obra del Judson Poets’ 

Theater, va proposar l’església com a espai per presentar el primer “Concert” –aquest és el 

nom que donaran als seus espectacles de dansa– del grup de Judson [Figura 1], que volia 

mostrar el treball realitzat en el workshop de Dunn (ibid.: 35). Al Carmines va accedir a 

oferir-los el gimnàs, amb la possibilitat més endavant, si era adequat, de poder presentar 

concerts al santuari (ibid.: 37). El juliol de 1962 es va realitzar el primer Concert, després 

del qual es va establir el grup que, al cap d’uns mesos, es va instal·lar a l’església de forma 

definitiva. Els primers concerts es van realitzar al gimnàs, que era on també es reunia el 

workshop setmanal. Terrain, el concert coreografiat en solitari per Yvonne Rainer, tindrà 

lloc al santuari, com també la resta de concerts a partir del número 6. El motiu del canvi 

hauria estat, segons Rauschenberg, un esgotament de les possibilitats del primer espai que, 

al tractar-se d’un gimnàs, oferia diverses limitacions arquitectòniques (ibid.: 134). L’ús de 

l’església en una performance de dansa era totalment inusual5. Les característiques de l’espai 

                                                
4 En l’apartat anterior assenyalàvem la centralitat de la voluntat d’articular la comunitat fora dels vincles 

contractuals de la família o l’Església. En el cas de la Judson Memorial Church veiem una altra manera de 

repensar la idea de comunitat que parteix de la comunitat de fe però s’articula a partir de les arts com a eix 

de cohesió i eina per ampliar els seus límits. 
5 L’ús d’espais inusuals en la dansa per part del integrants del grup de Judson es fa evident estenent-se a 

l’espai exterior. L’any 1963, Afternoon (a forest concert) de Steve Paxton, porta la dansa al bosc com a manera 

d’explorar la tridimensionalitat i la relació de l’espai amb la presència performativa (Banes, 1993: 167). Street 

Dance de Lucinda Childs, presentada l’any 1964, dialoga amb l’espai urbà. També ho faran peces posteriors 
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facilitaven el trencament amb l’estructura tradicional de l’escenari teatral i les relacions que 

s’hi establien. N’és una mostra el fet que, en el santuari, els espectadors havien de creuar 

per l’espai escènic per tal d’asseure’s o marxar. Schmidt ho recorda en relació a Flares, que 

Corner va presentar en el Concert #8: 

“Flares was at the end of a very long program. It was very hot, and people began walking 

out through it at the end. The audience got restless, and in order to get out they had to 

walk through it. 

People expressed themselves more then. There were oftern squabbles in the 

audience, and if people didn’t like something, they’d express it. Or if they got bored, they’d 

express that. The audiences were lively and interesting, that was part of the whole thing.  

I remember wathing two people walking through the dance and thinking, “You’ve 

got your nerve!”” (citat per ibid.: 151) 

Al Carmines, que no tenia experiència ni coneixements de dansa anteriors, recorda 

la seva reacció als primers concerts com a marcada per l’estupefacció i una “inmense 

anxiety” davant de la certesa que “the traditional ground rules of all art seemed to be 

obliterated by the work” (Carmines, 1967-1968). Més endavant, afirma, va saber interpretar 

aquesta ansietat com a excitació reprimida. La presència del grup de Judson, sosté 

Carmines, “completely changed and revolutionized my entire aesthetic outlook –not only 

as it reffered to dance, but also to theater, painting, music and sculpture” (ibid.). Més 

endavant, en el mateix text, parla de la rellevància que el grup de Judson va tenir per a la 

congregació, la comunitat de l’església: 

“The church in our own time is terribly verbal. [...] The Judson Dance Theater gave us an 

experience where our verbal facility was left bumbling –where our penchant to 

conceptualize about meanings and philosophies was muted. It was good for us. It opened 

again for us the springs of revelation muddied by rational, verbal comforts. It took us in 

many ways beyond our depth, both religiously and aesthetically; but where else should a 

church be? 

The influence on our worship has become increasingly clear. I doubt, for instance, 

if we would have had the courage to have a period on our service which as simply opened 

up to the congregation for statements and concerns –had we not first seen the insouciance 

with which the dancers could allow the unexpected to enter their concerts. The importance 

of the gesture, the movement, of the congregation and of the liturgists, would have 

                                                                                                                                          
com Roof Piece i Accumulations de Trisha Brown, ambdues de l’any 1971, entre d’altres. L’ús d’espais escènics 

no convencionals en la dansa contemporània no es pot entendre sense aquests experiments de Judson i el 

seu atac a les convencions del món de la dansa. 
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remained lost to us without them. And certainly we would not have instituted the period of 

silence in our service had we not seen silence made profound and aesthetic in many 

concerts of dance in the sanctuary.” (ibid.). 

Aquesta reflexió mostra de quina manera les arts formaven part i tenien un impacte en la 

vida de les diferents comunitats de Greenwich Village. Qüestions relacionades amb 

l’experimentació amb el gest i el cos en la dansa impregnaven al públic i afectaven les seves 

vides quotidianes. La rellevància del JDT i la seva creixent popularitat convertiran a la 

Judson Memorial Church en un dels centres principals de l’avantguarda de la dansa i es 

mantindrà com a tal inclús després de la fi del grup i fins als nostres dies. En els anys 

immediatament posteriors a 1964 serà la seu del que s’ha anomenat la segona generació de 

Judson –formada per la nova generació que s’havia incorporat al final del JDT i que 

continuarà després de la fi d’aquest reformulant-ne els principis– i seguirà presentant 

concerts d’aquells que havien format part de Judson i d’altres coreògrafs com James 

Waring. 

   

 

2. 2. La metacomunitat contra les jerarquies: cooperació, inclusió i discussió 

En aquest context, el JDT s’erigeix com a “metacomunitat” (Banes, 1995: 73) on es 

troben i col·laboren artistes de diferents disciplines. Tot i que la majoria s’havien format en 

dansa, alguns venien de les arts visuals –com és el cas de Rauschenberg, Carolee 

Schneemann o Robert Morris– o de la música –com Philip Corner, entre d’altres. Des dels 

seus inicis, es tracta d’un grup marcadament interdisciplinari. És John Cage qui demanarà a 

Robert Dunn que imparteixi les classes de coreografia l’any 1960. Dunn, que s’havia format 

en música, havia assistit a les classes de “Composició en Música Experimental” que Cage 

havia impartit des de 1956 fins a 1960 a la New School for Social Research (Banes, 1993: 

1). Les idees de John Cage en el camp de la música, les de Merce Cunningham en el camp 

de la dansa i les que elaboren conjuntament sobre la relació entre aquestes dues disciplines, 

arribaran al grup de Judson a partir de Dunn i de la participació de diversos dels seus 

membres en la companyia de Cunningham. El grup també rebrà la influència d’altres 

coreògrafs contemporanis, com James Waring –a la companyia del qual també participaran 

diversos membres de Judson– o Anna Halprin. A més, per l’estreta relació entre les 

comunitats d’avantguarda de l’època i la participació en el grup d’artistes provinents d’altres 

disciplines, el grup incorporarà influències de noves formes i llenguatges artístics com els 

happenings o el Pop Art. 
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El grup es desenvolupa a partir dels ideals d’inclusió, cooperació i comunicació 

entre iguals. La seva organització i funcionament es basen en l’autogestió col·lectiva. Des 

dels seus inicis està obert a tothom que hi vulgui participar, sense requisits d’experiència o 

coneixements previs de dansa. La mida i configuració del grup és fluctuant, tot i que sí que 

hi ha un grup més estable de persones que hi participen habitualment i d’altres que només 

ho fan ocasionalment. Una de les principals característiques del grup és el seu caràcter 

heterogeni. El rebuig de l’individualisme i l’autoritarisme de la figura del coreògraf en la 

dansa moderna els porta a establir un funcionament cooperatiu marcat per l’absència de 

líder. El grup funciona de forma horitzontal en tots els seus aspectes, des de la organització 

i producció dels concerts, fins a la participació en les peces. El mateix rebuig abans 

assenyalat porta a la negació de la relació jeràrquica tradicional entre coreògraf i ballarí. 

Tots els membres del grup que ho desitgen, participen en la mateixa mesura com a 

coreògrafs i com a ballarins, sovint duent a terme els dos rols a la vegada. A aquests 

principis se li suma la indefinició tècnica i estètica que permet la diversitat que presenta la 

obra. Un dels mecanismes principals del grup, que recull aquestes idees, és el d’oferir un 

espai de reflexió i debat. Aquest té el seu origen en el workshop de Dunn i és fonamental 

per comprendre l’intercanvi i la llibertat experimental del grup. Aquells participants que ho 

volien, podien presentar als altres en les sessions del taller les peces en les què estaven 

treballant. Posteriorment, la resta opinava, amb una condició molt clara: evitar els judicis de 

valor del tipus “no m’ha agradat” i centrar-se en comentar de forma constructiva 

l’adequació entre intenció, execució i resultat (ibid.: 80). Aquestes discussions facilitaven 

una influència mútua entre participants provinents de diferents àmbits i contextos, que 

permetia l’enriquiment de la investigació. Elaine Summers assenyala com aquestes 

discussions contribuïen a la presa de consciència de les tècniques i manierismes apresos, 

pas necessari previ a la deconstrucció de les convencions i a la cerca de noves possibilitats 

per a la dansa (ibid.: 81).  

En el comunicat de premsa dels Concerts #3 i #4, que tenen lloc el gener de 1963, 

llegim el següent: “It is hoped that the contents of this series will not so much reflect a 

single point of view as convey a spirit of inquiry into the nature of new possibilities.” (ibid.: 

82). Com ja hem argumentat anteriorment, allò comú que donava cohesió a les comunitats 

de Greenwich Village eren uns ideals i una voluntat d’apropar l’art i la vida que els portaven 

a l’exploració d’allò que fins llavors s’havia situat més enllà dels límits de l’art. Per tot això, 

no ens podem aproximar al grup amb la voluntat de definir el seu estil o la seva pràctica de 

forma definitiva, sinó que l’únic que ens pertoca fer és apuntar els diferents aspectes i les 
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línies de treball més o menys compartides pels seus participants, que serveixen a aquests 

ideals i aquesta voluntat comuns amb la resta de l’avantguarda. 

 

 

2. 2. 1. El consens 

 La presa de decisions es fa de forma col·lectiva. El grup es descanta per l’ús del 

consens –i no del vot democràtic–, que és proposat com a mètode per Ruth Emerson, 

inspirant-se en l’ús polític que en feien els Quàquers:  

“I remember feeling that it was important to make decisions by consensus rather than 

majority vote. That was partly a political feeling, because we all felt that establishment 

dance and choreography had discriminated against us in an authoritarian way. [...] I had a 

conviction that a consensus was better than a democratic vote. The majority would always 

end up with some minority.” (citat per Banes, 1993: 81) 

Aquest funcionament eliminava tota autoritat i estructura jeràrquica, reforçant el 

funcionament horitzontal del grup i donant lloc a la participació igualitària dels seus 

integrants. Aquest funcionament anàrquic es va demostrar difícil de mantenir un cop el 

grup va créixer en popularitat i, com a conseqüència, va començar a rebre més participants. 

Alguns d’aquests nous integrants van precipitar la introducció de canvis en la organització 

del grup: les sessions van començar a tenir moderadors voluntaris i l’organització dels 

esdeveniments quedava en mans d’un comitè escollit entre els participants (ibid.). El 

plantejament radical inicial que apostava per una organització anàrquica va acabar deixant 

lloc a un plantejament més proper a la democràcia participativa. Eventualment, aquests 

canvis, juntament amb altres que veurem a continuació, van portar a la seva dissolució.  

 

 

2. 2. 2. Els límits de l’ideal comú 

Segons els diferents testimonis i participants del grup, el workshop col·lectiu que 

era a la base del Judson Dance Theater es va anar dissolent i estava pràcticament extingit 

quan es va realitzar l’última sèrie de Concerts organitzats col·lectivament l’abril de 1964: els 

números 14, 15 i 16 [Figura 2]. La fi d’un projecte comú s’havia començat a fer evident 

amb la presentació de concerts coreografiats en solitari –el primer va ser Terrain de Rainer, 

seguit d’Afternoon (a forest concert) de Paxton, Motorcycle de Dunn i Fantastic Gardens de 

Summers; els tres primers el 1963 i l’últim el 1964– així com la presentació sota el nom de 

JDT de cada vegada més peces de coreògrafs externs al grup del workshop com James 
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Waring. Banes (1993) recull els diversos motius que haurien portat a la dissolució del grup. 

Per una banda, l’arribada de persones que volien introduir noves maneres de fer amb una 

estructura i una organització més jeràrquica i plantejaments artístics clarament diferenciats, 

que després serien anomenats segona generació de Judson. Per altra banda, l’esgotament 

dels plantejaments del grup que havien deixat de tenir interès pels participants, que ara 

sentien la necessitat d’explorar altres camins i desenvolupar la seva pròpia línia de treball. 

Amb la fi del JDT, Jill  Johnston –que era molt propera al grup i realitzaria crítiques de la 

majoria dels esdeveniments presentats pel grup de Judson amb un to marcadament 

entusiasta – afirma: “The collective enterprise is far from finished, as is clear from future 

plans, but the character of the enterprise, as I have indicated, has become more exclusive.” 

(citat per ibid.: 212). Alguns dels membres del JDT van seguir col·laborant entre ells però 

ara en grups més reduïts i partint de plantejaments compartits clars, per oposició a la 

diversitat anàrquica, i en última instància basada en la creació individual, del grup original. 

En el darrer capítol veurem com aquest és el cas de Grand Union, on participen diversos 

dels membres de Judson: un grup que es basa en la creació col·lectiva a partir de la 

improvisació. 

El caràcter indefinit, obert, ambigu i marcadament experimental del grup de 

Judson, així com de les peces que van presentar, era un dels seus pilars fonamentals. També 

ho eren l’ideal compartit de comunitat i les nocions d’igualtat, llibertat, ampliació del fet 

artístic i diversitat de plantejaments individuals. La delimitació del grup i la seva activitat –

en una tècnica i una estètica concretes– hagués suposat l’entrada del grup en el circuit i els 

esquemes convencionals del món de la dansa. En paraules de Summers:  

“There were no rules about who could join, and that finally closed down the Judson Dance 

Theater [...] most of us felt that the idealism of the group would have been lost if we had 

closed the group. We had had an open but heavily structured relationship, which was very 

efficient [...]” (citat per ibid.: 210) 

Així, la fi del grup suposa la reafirmació dels seus principis i alhora la constatació de la 

impossibilitat de mantenir la utopia. Per Philip Corner, l’abandonament del caràcter 

innovador i inquisitiu inicial del grup, l’acomodament en materials i estructures familiars 

que en última instància portarien al desenvolupament d’autors, en el sentit modern de la 

paraula, és el que va fer que s’oblidés el substrat comú que els unia: 

“What could have held everybody together was a sense of personal exploration, a certain 

newness, and that could be stretched very far if everybody were committed to exploration, 

or even to a rejection of something already established. When people start coming in doing 
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familiar stuff –not pioneering, not exploring, not even against established dance– then you 

start multiplying the possibilities of misunderstanding the lack of sympathy between 

people. It had to end. And aside from that, people were developing their own careers; they 

had less time for it and less need for it.” (citat per ibid.: 209-210) 

Un gir cap a l’individualisme que, paradoxalment, era aquell contra el què el propi grup 

s’havia constituït. Com hem vist, allò que constitueix el grup de Judson és el que alberga 

potencialment la seva fi i que, al mateix temps, el confirma com a utopia. 

Banes (1995) ha aplicat el concepte d’“heterotopia” al seu anàlisi de Greenwich 

Village. Michel Foucault utilitza aquest terme per parlar d’espais d’alteritat (“héteros” i 

“topos”), que no funcionen segons allò que és hegemònic. Son “impugnaciones míticas y 

reales del espacio donde vivimos” (Foucault, 2010: 21), que “tiene[n] por regla yuxtaponer 

en un lugar real varios espacios que, normalmente, serían, deberían ser incompatibles.” 

(ibid.: 25). En aquest sentit, Greenwich Village és l’espai on es projecta i es performa una 

utopia. Foucault defineix el funcionament de l’heterotopia de dues maneres: “creando una 

ilusión que denuncia todo el resto de la realidad como ilusión, o bien, por el contrario, 

creando realmente otro espacio real tan perfecto, tan meticuloso, tan arreglado como el 

nuestro es desordenado, mal dispuesto y confuso” (ibid.: 30). Banes (1995: 14) argumenta 

que “the Village” es situa més enllà de la heterotopia en la mesura en que ofereix una 

compensació inversa: en comptes de crear un espai perfecte i ordenat, la utopia es 

materialitza en la forma d’un espai més lliure, desordenat i imperfecte que els espais que 

encarnen la norma. Greenwich Village és un “espai de dissens” (ibid.) on es resisteixen les 

ideologies dominants i alhora es debaten les contradiccions inherents a la utopia i a la noció 

de comunitat. Tota comunitat, recuperant les paraules d’Augé, és un “punto de llegada 

provisional y siempre inacabado” (2012: 38). Les comunitats de Greenwich Village dels 

anys seixanta es troben confrontades amb els seus límits com a utopies que les porten a 

contradir els seus propis valors. Conviuen en un mateix espai amb les comunitats locals i 

ètniques però aquestes en queden al marge (Banes, 1995: 78). De la mateixa manera, com 

veurem més endavant, no s’involucren en aquests anys en les lluites d’altres comunitats, 

que prenen força durant la dècada. L’esgotament del projecte de Judson pot ser vist com a 

conseqüència de l’aflorament dels límits i les contradiccions del seu projecte, fruit del fet 

que participen de les estructures culturals i dels patrons que volen contestar al mateix 

temps que participen del canvi. 
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3. El cos utòpic 

“Realmente era necio, hace un rato, de creer que el cuerpo nunca estaba en otra parte, que 

era un aquí irremediable y que se oponía a toda utopía. 

Mi cuerpo, de hecho, está siempre en otra parte, está ligado a todas las otras partes 

del mundo, y a decir verdad está en otra parte que en el mundo. Porque es a su alrededor 

donde están dispuestas las cosas, es con respecto a él –y con respecto a él como con 

respecto a un soberano– como hay un encima, un debajo, una derecha, una izquierda, un 

adelante, un atrás, un cercano, un lejano. El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde 

los caminos y los espacios vienen a cruzarse el cuerpo no está en ninguna parte: en el 

corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, 

imagino, percibo las cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de las 

utopías que imagino. Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol, no tiene un lugar pero de él 

salen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos.” (Foucault, 2010: 15-16) 

 

 

En una conferència de l’any 1966, Michel Foucault pronuncia aquestes paraules al voltant 

de la relació entre cos i utopia. En aquest fragment, Foucault comença desmentint 

l’afirmació que havia fet a l’inici d’aquest mateix text per la qual: 

“Él [mi cuerpo] está aquí, irreparablemente, nunca en otra parte. Mi cuerpo es lo contrario 

de una utopía, lo que nunca está bajo otro cielo, es el lugar absoluto, el pequeño fragmento 

de espacio con el cual, en sentido estricto, yo me corporizo.” (ibid.: 7) 

Considerant el cos com a materialització de la subjectivitat, allò que clava al jo en el món i 

del què no es pot desprendre, seguint amb el dualisme del subjecte modern, el cos esdevé el 

contrari de la utopia: font de control i repressió, força reaccionària. Per això, diu Foucault, 

esborrar-lo és l’objectiu de tota utopia, que imagina un cos Altre que no existeix. És a partir 

d’aquesta idea del cos Altre que Foucault dóna la volta a l’argument i assenyala que el cos 

és, de fet, l’inici de totes les utopies, en tant que punt zero del món a partir del qual es 

configura no només el jo, sinó també la seva percepció de la realitat. El cos és sempre 

potencialment Altre, sempre està en un altre lloc: el “no-lloc” de la utopia. Com a locus i 

inici de la utopia i de totes les coses, el cos està obert, és l’espai de les possibilitats.  

Seguint aquesta idea, entenem els cossos com a locus de cruïlla i d’utopia i, com a 

tals, espais de potencial resistència a allò hegemònic, espais de destrucció i de construcció. 

Ginot parla així de la utopia en dansa: 
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“L’utopie, alors, a un nom: la démocratie. Et, en danse, elle a des practiques spécifiques: au-

delà des dénonciations de tout ce qui, dans les modes de production choréographiques, est 

saisi par le capital et ses hiérarchies économiques, politiques et sociales, l’utopie 

démocratique est à l’origine d’une mutation esthétique cruciale: la redistribution des 

valeurs, dans le corps et entre les corps.” (1999: 112) 

En i a través dels cossos es negocien les relacions i els límits entre el subjecte, el seu entorn 

i l’acció que desenvolupa en aquest. En dansa, l’impuls utòpic porta a redistribuir els valors 

que estructuren els cossos i les relacions que s’estableixen entre aquests. A continuació 

argumentem de quina manera la pràctica del grup de Judson Dance Theater confirma 

aquesta idea. En el context de la fi de la modernitat, els cossos de Judson es troben de cara 

amb un abisme incert que, perquè creuen realitzable la utopia, els ofereix una multiplicitat 

de possibilitats. Com estava succeint en les altres arts, buscaran en les avantguardes 

anteriors uns ancoratges des dels què deconstruir i discutir la tradició de la dansa i del 

moviment de la que són hereus. El qüestionament de les convencions i valors que 

estructuren els cossos els portarà a imaginar noves maneres de concebre el cos individual i 

social a través de la dansa. Com a punt de cruïlla, el JDT és ple de proposicions i 

contradiccions. En el nostre anàlisi de la seva producció volem argumentar de quina 

manera la seva obra funciona com a diàleg col·lectiu al voltant de les qüestions fonamentals 

que constitueixen el fet dansat, com a forma de reflexionar sobre el seu context socio-

cultural i proposar noves maneres de comprendre el seu present. 

 

 

3. 1. L’alliberació del gest dansat 

Les comunitats d’avantguarda de Greenwich Village es constitueixen responent a 

uns ideals, que hem vist en el capítol anterior, a partir dels quals replantegen el lloc que 

ocupa la creació artística en la vida de la comunitat. La crisi final del paradigma de la 

modernitat aboca al subjecte al buit de la fi de les grans narracions, de les veritats absolutes, 

de la Història ascendent i amb sentit ulterior i del subjecte modern. L’abisme pren, llavors, 

la forma d’una aposta entusiasta per allò pòstum, el present que s’obre com a ventall de 

possibilitats i, com a tal, de potencial alliberació, també del fet artístic. 

L’èmfasi en el present, la immediatesa i l’experiència lligada a la llibertat individual i 

col·lectiva, serviran al rebuig del projecte cultural de la modernitat que es basava en la 

comprensió de la vida contemporània en termes d’una puresa potencial: un mode 

d’existència primigeni, natural i ahistòric al que retornar. Aquest projecte sorgia del 
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malestar provocat per la racionalització, la disciplina i el control sobre la naturalesa i 

autocontrol sobre un mateix, que eren la base de la vida moderna (Laermans, 2015: 56), i 

havia donat lloc a diverses formes de naturalisme i primitivisme. Greenberg definirà el 

projecte artístic de la modernitat com la clarificació de la naturalesa essencial de l’art, 

establint una clara distinció de les fronteres entre les arts. Un procés autorreflexiu que era, 

finalment, una exploració dels límits i les condicions de possibilitat del fet artístic, en les 

seves diferents manifestacions i disciplines (Carroll, 2003). L’art es definia pels seus 

elements perceptius bàsics, trobant en el formalisme i l’abstracció la seva màxima expressió. 

L’art modern estarà dominat, doncs, per la noció de l’artista/autor, que girarà la mirada cap 

a l’interior i buscarà expressar la seva vida subjectiva, identificant-la amb allò que concep 

com l’universal o transcendent. La crítica feminista ha posat de manifest de quina manera el 

paradigma de l’art modern estava associat al subjecte de la modernitat definit com a masculí 

i incorpori (veure Jones, 1998). Una comprensió basada en un subjecte racional cartesià que 

no s’identifica amb el propi cos sinó que busca emancipar-se’n.  

L’avantguarda deconstruirà aquest projecte i portarà el fet artístic més enllà dels 

límits de la modernitat. Es posaran en qüestió les nocions modernes d’autor, obra, 

espectador, significat i interpretació i es crearan obres que eludiran tota classificació en les 

disciplines i categories anteriors. Per fer-ho, miraran enrere a aquelles manifestacions 

artístiques que, durant el segle XX, havien contestat les estructures modernes imaginant 

altres possibilitats per a la comunitat (veure capítol 2) i per a l’art. Aquestes seran, 

principalment, les avantguardes històriques de principis de segle, sobretot el surrealisme i el 

dadaisme; i les que sorgeixen als anys 50 i que anticipen de forma clara el trencament 

posterior. Es desenvoluparan pràctiques artístiques que posen l’èmfasi en el present, la 

impermanència i la quotidianitat. Proliferaran els “environments”, “events”, happenings i 

performances. Aquests esdeveniments, interdisciplinaris per definició, escapen a tota 

classificació i busquen identificar-se amb la vida quotidiana. Com ja hem vist (veure capítol 

2), la performance s’establirà com a punt de trobada de les arts, per la seva capacitat de 

reunir totes aquestes qualitats requerides pels ideals de l’època. Però no només per això: la 

proliferació de la performance suposarà un retorn al cos sovint posant èmfasi en la seva 

materialitat en relació a com aquesta s’ha significat al llarg de la història. Es problematitzarà 

la relació de la modernitat amb el cos explorant el cos casual i quotidià, però també el cos 

sotmès a les estructures de poder. Es posarà en acció el cos individual i subjectiu en relació 

al cos social. 
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Aquesta interrogació del fet artístic, lligada a la voluntat d’unir art i vida i, per tant, 

de rebutjar les actituds elitistes de l’art modern fent-lo partícip de la vida comunitària, porta 

a l’avantguarda a identificar art i realitat. En les arts visuals això té un moment decisiu: la 

presentació de les Brillo boxes de Warhol l’any 1964. Aquesta peça és presa per Danto com a  

símbol de la culminació de l’estat de coses que venim descrivint. La peça deixa al descobert 

la contingència de les estructures de l’art modern al negar-les des de dins, des de la pròpia 

obra d’art. L’obra es dissol en la vida quotidiana perquè ja no és discernible de la realitat per 

les seves qualitat perceptibles (Carroll, 2003), i es desfà la diferència entre “alta” i “baixa” 

cultura i entre art i vida. Noël Carroll (ibid.) ha assenyalat de quina manera el JDT planteja 

les mateixes qüestions que Warhol i de forma igualment radical en el camp de la dansa.  

Durant els anys 1930s sorgeix a Estats Units una avantguarda en dansa que donarà 

lloc al que es coneix com a dansa moderna6. Partirà de l’expressionisme que havia introduït 

el romanticisme i li sumarà un trencament amb les formes i la manera d’entendre la dansa 

del ballet clàssic (ibid.). En el ballet clàssic, el moviment ocupa un lloc secundari i a la base 

de la dansa hi ha postures estàtiques. Domina la verticalitat i rigidesa de cos del ballarí, 

estructurat a partir d’uns cànons fixes de bellesa i gràcia, i uns rols de gènere clarament 

delimitats (Martin, 1933). A més, el cos es regeix per una tècnica específica que ha de 

dominar. Per tot això, no tots els cossos són aptes per a la dansa. La dansa té un caràcter 

narratiu i lineal. Hi ha una clara divisió jeràrquica entre coreògrafs i ballarins. Contestant a 

algunes d’aquestes qüestions, la dansa moderna reivindica el moviment com a substància de 

la dansa, passant a valorar-se la fluïdesa i el dinamisme dels cossos (ibid.). Tal i com 

explicita Rudi Laermans (2015: 57), la definició del fet dansat es deriva de la distinció entre 

allò que es considera dansa o moviment i allò que es considera no-dansa o no-moviment. 

Aquesta distinció implica una potencialitat, que el projecte de la modernitat havia definit de 

dos tipus: la “potencialitat existent” i la “potencialitat genèrica.” La potencialitat existent és 

aquella definida per la cultura que distingeix entre allò que es considera “dansable” i allò 

“no-dansable”, basant-se en la possibilitat d’articular significats a partir de l’aplicació d’una 

tècnica o habilitat. Estableix una diferència entre allò que és art i allò que no ho és, és a dir, 

entre l’art i la vida i, per tant, permet el sorgiment de la idea moderna d’un art autònom: 

amb una tècnica i unes formes que expressen un significat fixe. La potencialitat genèrica, en 

canvi, no està lligada a condicions culturals específiques. És l’ideal d’un substrat universal 

que es situa a la base del projecte modern i a partir del qual es defineix la “puresa” de les 

                                                
6 Algunes de les figures més rellevants de la dansa moderna en el context estatunidenc són Isadora Duncan, 

José Limón, Doris Humphrey o Martha Graham. 
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formes artístiques. D’aquí sorgeix la creença primitivista en l’existència d’un cos natural 

constituït per una materialitat que li és immanent (ibid.). A partir de l’èmfasi en la puresa 

del moviment, la dansa adquireix progressiva independència de la música i el teatre. Es 

concep com a expressió del món subjectiu del coreògraf que, des de la seva visió particular, 

al·ludeix a un substrat universal que seria compartit amb el públic (ibid.). Es reforça la 

figura del coreògraf, en relació clarament jeràrquica amb el ballarí, que ha de seguir la 

proposta tècnica del primer (ibid.). Ja durant els anys 40 i 50 apareixen figures que, 

negociant amb les tradicions del ballet i la dansa moderna, introdueixen canvis.  

Cunningham es preguntarà sobre la figura del coreògraf i la seva implicació en la creació 

artística, situant en el material coreogràfic el valor de l’obra. Posteriorment, el grup de 

Judson, seguint amb les idees de la època, situarà el focus en la performance, a partir de la 

què investigarà i assajarà les possibilitats de la dansa en el seu context específic. 

 El caràcter heterogeni i experimental del grup de Judson posa diversos problemes a 

l’anàlisi de les seves propostes. A continuació volem assenyalar com la seva obra ha estat 

llegida sovint partint d’una visió modernista que no permet comprendre en tota la seva 

amplitud la rellevància i el caràcter crític d’aquesta. Autors com Banes o Carroll, han 

associat l’obra de Judson –posant l’atenció a la seva vessant més formalista– amb una 

concepció moderna de l’art. La majoria de les peces de Judson, doncs, al·ludirien a una 

“corporalitat genèrica” abstracta i ideal que, en tant que negaria el pes que la cultura 

imprimeix en els cossos, suposaria en última instància la negació de tot sentit del gest 

dansat. Banes situa al JDT com a continuació del projecte modernista que busca 

l’autonomia artística de la dansa a partir d’afirmar la seva forma “pura” (“pure dance”) com 

a element que serveix a la mediació amb l’universal transcendent (Laermans, 2015: 203). 

Seguint aquesta idea i entenent que existeix una relació jeràrquica entre forma i contingut, 

el grup de Judson i la dansa analítica subsegüent serien la culminació d’una dansa 

pròpiament estatunidenca que, contra l’expressionisme de la dansa moderna, se situaria en 

el camp del formalisme i l’abstracció. En aquest sentit, afirma que la dansa “post-moderna” 

és “anti-moderna” en tant que rebutja la tradició anterior, però sovint és “modernista” en 

tant que presenta qüestions similars a les desenvolupades dins el modernisme en les altres 

arts (Banes, 1987). Per això, Banes destaca la corrent més formalista de Judson com la més  

significativa, que donaria entrada a la postmodernitat en dansa, deixant de banda aquelles 

obres més representacionals, que són igualment fonamentals per entendre la significació de 

les ruptures que proposa el grup i els desenvolupaments posteriors. En paraules de Burt: 
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“[...] Banes and Martin both believed that formally pure, abstract dance was more 

sophisticated than the representational types of dance that each believed their chosen 

dancer was reacting against. But, as the art historian Meyer Shapiro has pointed out, this 

view of abstraction is based on a mistaken belief ‘that representation is a passive mirroring 

of things and therefore essentially non-artistic; and that abstract art on the other hand is a 

purely aesthetic activity, unconditioned by objects and based on its own internal laws’. 

Shapiro, however, argued that ‘all art is representational. There is no “pure art” 

unconditioned by experience.’ (Shapiro 1978: 196). For the same reasons there is surely no 

‘pure dance’ uncontaminated by its social and political context.” (2006: 9).  

Burt rebutja el discurs modernista que nega el potencial crític de l’obra de Judson respecte 

al seu context socio-polític i argumenta contra l’afirmació de l’status quo que subjau a la 

voluntat de corporalitzar la “democràcia” en els cossos “efervescents” (“effervescent 

bodies”) que, segons Banes, hauria caracteritzat els anys seixanta i també l’obra de Judson.  

Per mitjà del replantejament del valor del contingut i la performativitat en la dansa i posant 

l’èmfasi en la materialitat del cos, el JDT proposa noves maneres de significar que 

sorgeixen del rebuig d’aquelles que eren pròpies de l’art modern. Burt (ibid.: 16-17) ho 

defineix en termes retòrics: contra l’expressionisme de la dansa moderna que significa 

metafòricament, la nova dansa significa metonímicament. Seguint a Phelan, Burt argumenta 

que, mentre la metàfora es basa en una estructura jeràrquica vertical per la qual es nega la 

diferència i es converteixen dos elements en un, la metonímia funciona de forma 

horitzontal, a partir de la contigüitat i el desplaçament. Així, mentre la metàfora serveix a 

l’expressió d’un universal, establint allò normatiu a partir del simbolisme; la metonímia 

expressa allò particular, en un gest que sempre és subversiu i fa ús de l’al·legoria. En la fi de 

la modernitat i, per tant, la fi dels universals, la dansa de Judson presenta la juxtaposició 

d’experiències particulars i fragmentàries, en un clar rebuig de la unitat i universalitat que 

pretenia la dansa moderna. Seguint aquesta tesi, argumentarem com, més enllà del caràcter 

formalista d’algunes obres de Judson, la seva producció proposa qüestions que van més 

enllà de les jerarquies modernes. En els següents apartats ens proposem mostrar aquesta 

idea a partir de l’anàlisi d’obres de diversos membres del grup. 

 

 

3. 2. “Concerts” 

Des del primer Concert, organitzat per recollir allò que havia sorgit durant el taller 

de Dunn, el grup presenta les seves peces en esdeveniments que anomenen “Concerts of 
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dance.” El títol és suggerit per Robert Dunn, invocant una tradició històrica de dansa no 

narrativa ni literal: 

“Coming away from characterization. There was a musical sense in the title. One was going 

to see qualities and atmospheres. [...] It also suggested the closeness between audience and 

performer of Yeats’s plays, not quite thoroughly theatrical. It was admitted that the 

performers were in the same room as the spectators.” (citat per Banes, 1993: 38). 

Els concerts estan organitzats col·laborativament –en tots els seus aspectes, des de la 

producció, el vestuari i l’escenografia, fins al cartell– i són d’entrada gratuïta: esdevenen 

formes de resistència davant la lògica de producció i productivitat del món de l’art. Si 

Merce Cunningham ja havia introduït la idea d’obra oberta a partir de l’ús de mètodes de 

composició basats en l’atzar i la indeterminació, el grup de Judson farà un pas més enllà 

amb l’ús de l’atzar i també de la improvisació en la performance, com veurem més 

endavant. En aquest sentit, moltes de les peces resulten en el que tradicionalment s’havia 

considerat propi d’un context d’assaig o investigació però no d’una performance 

“professional.” La ordenació de les peces no obeïa a paràmetres narratius sinó més aviat 

funcionals (ibid.). En alguns casos es presentaven diverses peces al mateix temps. Com 

afirma Steve Paxton en relació al primer Concert: “[Robert] Dunn made the order of the 

dances, including some that were shown with each other, which was a popular idea at that 

time: ‘Let’s have chocolate and strawberry at the same time’.” (citat per ibid.). Aquesta idea 

serà recuperada de forma significativa en el Concert #5 [Figura 3] que tindrà lloc a 

Washington el maig de 1963 en una pista de patinatge i que suposarà un punt d’inflexió: la 

introducció d’una nova relació amb l’espai i amb l’audiència, que inclourà la realització de 

danses simultànies (ibid.: 129). 

El happening com a forma artística planteja qüestions similars a partir de presentar 

entorns, esdeveniments i accions, rebutjant el caràcter d’espectacle del teatre i la dansa 

anterior, així com la relació tradicional jeràrquica entre performer i espectador. Al mateix 

temps, nega les nocions d’autor i d’obra partint de la impermanència i el caràcter 

indeterminat i no narratiu del que succeeix. Els materials són centrals i el cos sovint és usat 

com un material més: com a objecte en comptes de com a subjecte caracteritzat. Al 

distanciar-se de les categories anteriors, el happening eludeix tota classificació. En paraules 

de Sontag (1962): “To describe a Happening for those who have not seen one means 

dwelling on what Happenings are not.” Sontag (ibid.) defineix el happening com una forma 

artística basada en la “juxtaposició radical” del collage de materials, formes artístiques i 

disciplines. Aquesta estratègia, provinent del dadaisme i del surrealisme, funciona com a 
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forma de destruir els significats convencionals de l’art i crear-ne de nous, agredint el propi 

mitjà de l’art i la pròpia audiència. De forma similar, els Concerts de Judson eludeixen a la 

classificació en les categories convencionals del món de la dansa. De caràcter marcadament 

interdisciplinari, atempten contra el propi mitjà de la dansa qüestionant les categories 

modernes d’autor, obra, espectador i performer i establint noves maneres de significar a 

partir del gest dansat. A partir de l’ús de l’atzar i la improvisació, es presenten obres 

marcadament impermanents i indeterminades. En la ressenya dels Concerts #6, #7 i #8, 

realitzats l’any 1963, Johnston escriu el següent: 

“Legitimacy is an odd notion. I’m using the term to describe, so far as it’s possible, that 

motion by people which might be any non-functional exaggeration of natural action and 

which is traditionally conceived to be the result of some “training” in a professional dance 

studio where the exaggeration and/or distortion of natural action is roped off into 

structural, rhythmic (metric) divisions.   

The Judson dancers have thrown the idea of legitimacy into lovely confusion. For 

one thing, the dancing itself is often so physical in such a natural way that it bears little 

resemblance to any conventional “attitudes” of dance. Secondly, the choreographer may be 

a painter, a sculptor, or a composer as well as a dancer, and that means the emphasis often 

settles on a theater “situation” (“happening”), “event”, rather than on legitimate dancing as 

defined above. Thirdly, there is an attitude of pure non-dance which is neither physical nor 

theatrical but a state of being. The notion of legitimacy becomes absurd. Dancing is what 

you think it is. [...]” (citat per Banes, 1993, 133-4) 

Serà la mateixa Johnston qui posarà de relleu el caràcter híbrid, més proper a l’ 

“esdeveniment” d’algunes de les peces de Judson, al parlar d’Acapulco de Judith Dunn, 

presentada al Concert #9 l’any 1963, que considera el paradigma de la incorporació de 

situacions “reals” en dansa: “This particular piece is more in the nature of an event than a 

dance. Yet the emphasis rests on movement” (ibid.: 153). Aquest caràcter híbrid i 

interdisciplinari de les seves propostes va acompanyat d’un èmfasi en la materialitat del cos 

que ja hem anunciat. En tant que les seves peces i els seus participants no tenen cabuda en 

les definicions que la modernitat havia fet de la dansa, el coreògraf i el ballarí, utilitzarem el 

terme “performance” per referir-nos a les peces i a la seva presentació en relació a una 

audiència, i “performers” per parlar dels que hi participen. 
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3. 3. De la deconstrucció a la utopia  

En el workshop que servirà de punt de partida del grup de Judson, Robert Dunn 

proposarà una investigació fonamentalment basada en exercicis estructurats en tasques i 

mètodes d’atzar i indeterminació. Una clara influència de les propostes que havia posat en 

pràctica l’avantguarda dels anys 50, de la què Cage i Cunningham formaven part. 

Enfrontant-se al món que havia deixat la Segona Guerra Mundial, profundament 

fragmentat i en el què s’estaven desfent els fonaments de la modernitat, aquesta generació 

havia trobat en el caràcter irracional de l’atzar la millor manera de parlar de la seva realitat 

(Banes, 1993: 62). Aquesta havia estat també la postura de les avantguardes de principis de 

segle. Dadaistes i surrealistes havien utilitzat l’atzar com a mitjà per assolir la reunificació 

entre art i vida quotidiana. En són una mostra els ready-mades de Duchamp, que busquen 

minimitzar la involucració de l’artista en el procés creatiu (Burt, 2006: 39). L’atzar també 

havia de permetre accedir a altres formes de pensar la realitat, ampliant la percepció de 

l’experiència cap als terrenys de l’inconscient, aquells espais habitualment restringits pels 

dictats de la racionalitat: “We adopted chance, the voice of the unconscious –the soul, if 

you like– as a protest against the rigidity of straight-line thinking.” (Hans Richter citat per 

Banes, 1993: 62).  

En l’avantguarda dels anys 50, la idea de la no-involucració present en les 

avantguardes de principis de segle i estretament lligada a les influències de la filosofia 

oriental –sobretot del budisme zen i del taoisme– pren la forma del que Moira Roth ha 

anomenat una “estètica de la indiferència” (Burt, 2006: 32). Burt argumenta (ibid.: 38), 

seguint a Jonathan Katz, que aquesta actitud neutral i negativa no obeiria a una voluntat de 

desvincular-se del context socio-polític. En el context de la Guerra Freda, en què l’art 

d’implicacions polítiques havia perdut tota legitimitat, aquesta estratègia hauria servit a la 

voluntat d’evitar la complicitat amb l’status quo, més concretament amb l’homofòbia 

dominant. Cunningham aplicava aquesta indiferència al procés coreogràfic utilitzant 

mètodes d’atzar –daus, monedes, cartes o l’I Ching– en la composició, però rarament 

utilitzava la indeterminació en la performance (ibid.: 40-41). Aquests mètodes eren, en 

Cunningham, una manera de contestar algunes de les qüestions fonamentals de la dansa 

moderna, sobretot la figura de l’autor, la naturalesa del procés de creació i la relació del gest 

dansat amb la música; i obeïen a la seva voluntat de centrar-se en el gest i l’especificitat del 

moviment. Però seguia existint una clara jerarquia entre coreògraf i ballarins. A més, 

Cunningham treballava sobretot a partir de les formes clàssiques i una tècnica molt rígida 

(Foster, 2003), el que suposava l’existència d’uns cànons i paràmetres estàtics que definien 
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el cos dansant. El grup de Judson recollirà les ruptures que introdueix Cunningham i les 

portarà més enllà: del procés coreogràfic de l’estudi a la performance en escena. En 

paraules de Burt (2006): 

“Thus far the choices and accidents that these artists [com Cunnigham] were accepting in 

an indifferent way concerned those aesthetic aspects of the creative process over which the 

painter or choreographer as author would conventionally have control. Paxton and his 

colleagues in Judson Dance Theater, began to pay more attention to the significance of the 

act of performing rather than considering the choreographic material they created as 

repository of their works’ value.” (ibid.) 

 A continuació volem mostrar com parteixen de l’atzar i la improvisació per deconstruir els 

mètodes de composició de la dansa moderna basats en l’expressió de l’interioritat, així com 

les convencions que estructuren el gest i el cos en dansa. Yvonne Rainer fa explícit el seu 

atac radical a les convencions de la dansa en un fragment d’un text que publica l’any 1965, 

que ha passat a ser considerat per molts com un manifest: 

 “NO to spectacle no to virtuosity no to transformations and magic and make-believe no to 

the glamour and transcendency of the star image no to the heroic no to the anti-heroic no 

to trash imagery no to involvement of performer or spectator no to style no to camp no to 

seduction of spectator by the wiles of the performer no to eccentricity no to moving or 

being moved.” (citat per Burt, 2006: 32) 

 Hem descrit el treball que desenvolupa el JDT com una deconstrucció del fet 

dansat i una investigació sobre les possibilitats d’aquest. L’ús de mètodes d’atzar en la 

performance feia explícit el propi procés de creació coreogràfica convencional, en què 

diferents factors –temps, espai, tipus de moviment i manera d’executar-lo– servien a la 

composició de frases. La involucració del coreògraf quedava reduïda a l’elecció dels 

moviments, els espais i els temps que, per mitjà de l’atzar, es combinaven composant les 

frases. Elaine Summers diu el següent al parlar sobre Overture, la peça fílmica feta a partir de 

l’atzar que obria el primer Concert:  

“I remember saying “This certainly brings out the stubborn in one, because I don’t want to 

put a two-foot strip here, I want to use a six-foot one.” And of course that was one of the 

exciting things about the chance method. You suddenly realize that you have a lot of 

opinions.” (citat per Banes, 1993: 41)  

L’ús de l’atzar i de la improvisació estructurada –la improvisació en base a unes estructures 

donades que arriba al grup per influència dels workshops d’Anna Halprin, com veurem 

més extensament en el darrer capítol– servia a la presa de consciència de les convencions i 
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els patrons de la tècnica apresa que estructuren la manera com pensem el cos i el 

moviment. Dues danses mostren de forma clara de quina manera l’ús d’aquests processos 

s’aplicava a qüestionar convencions com les de l’espai escènic en la dansa teatral: Minus 

Auditorium Equipment and Furnishings de Lucinda Childs, presentada en el Concert #9; i 

Country Houses d’Elaine Summers, presentada en el Concert #10. Ambdós concerts es van 

realitzar l’any 1963. La primera era una improvisació estructurada per una única premissa: 

els performers s’havien de moure per l’espai sense trepitjar la superfície del terra, utilitzant 

objectes com cadires o bancs, o utilitzant-se els uns als altres (ibid.: 155). En la segona, els 

performers entraven i sortien de l’espai escènic de maneres no convencionals: a través de 

l’audiència, des d’una trapa que sortia del terra o baixant per una escala des del balcó (ibid.: 

155-156).  

La importància de la presa de consciència dels processos creatius es veu reflectida 

de forma crítica en “Prefabricated Dance”, una secció de la peça Random Breakfast [Figura 

4], que David Gordon presenta en el Concert #5, l’any 1963. Gordon era crític amb les 

propostes més formalistes i l’ús dels mètodes d’atzar del grup de Judson, i les seves peces 

tenien un caràcter teatral i “camp” més proper a l’obra de James Waring que no a 

Cunningham (Burt, 2006). El seu rebuig dels mètodes d’atzar però no de la improvisació, 

com ens mostra aquesta peça, apunta cap a les importants diferències entre aquestes dues 

estratègies de composició, de les què parlarem en el darrer capítol. La postura de voyeur que 

tendia a adoptar Gordon, també dins del grup de Judson (Banes, 1993: 123), li proporciona 

una distància que utilitza per fer una crítica paròdica de diferents manifestacions del món 

de l’espectacle i les seves convencions, entre elles el propi JDT. Gordon havia pensat la 

peça com un comentari a “the Judson Church Dance Factory Gold Rush in which 

choreography ran rampant” (citat per ibid.) i en ella posa de relleu com el qüestionament de 

les convencions també porta, en molts casos, a erigir-ne de noves. La descriu de la següent 

manera: 

“[I] got rid of enormous hostility by parodying most of the dances I’d seen at the Judson 

and elsewhere by telling the audience how to make a modern dance. It was totally 

improvised. I talked about timing, subject matter, content, and how to get the audience in 

the palm of your hands. [...] I conceived of it as a scathing dismissal of current values and 

methods.” (citat per ibid.: 124) 

En nombroses peces, el procés coreogràfic és identificat amb la performance en si, 

sovint a partir d’estructures combinatòries i pautes de joc. Ja en el primer Concert, 

Summers presenta Instant Chance, en què els performers llencen, com si fossin daus, blocs 



 29 

molt grans amb diferents formes, colors i números escrits. Segons la combinació que 

sorgia, cada performer tenia assignat un tipus de moviment, una seqüència temporal i certa 

manera d’executar aquell moviment (ibid.: 47). Banes ha descrit com, en el visionat d’una 

reconstrucció d’aquesta peça, va quedar sorpresa pel seu caràcter infantil, de “joc 

satisfactori” (ibid.). L’any 1963, Rainer va presentar un concert coreografiat de forma 

individual: Terrain [Figura 5]. A la secció anomenada Play d’aquest concert, trobem la 

combinació d’onze jocs amb regles i estructures. Aquests tenien una complexa relació entre 

si i, en alguns casos, feien interactuar als performers (ibid.: 115). Aquest tipus de peces es 

desenvolupaven com a investigacions a partir del gest i les possibilitats de la composició. 

Els elements expressius o significatius no precedien al moment de la performance sinó que 

eren, en molts casos, espontanis i fruit de la juxtaposició o el collage d’elements. N’és una 

clara mostra Field, una peça que William Davis presenta en el Concert #3, l’any 1963, que 

es pregunta sobre la relació entre música i dansa. En ella, els moviments eren fixes, però la 

música, que sortia d’uns transistors de ràdio que els dos performers duien lligats al cinturó, 

era indeterminada: l’emissió de ràdio intercalava música popular amb anuncis o notícies 

(ibid.: 92). Davis estava interessat en la figura del duo i com es posava en joc a partir de 

dues fonts de so independents en diferents contextos de dansa (ibid.). 

“It may have seemed occasionally that the movement was either improvised or designed 

flexibly so that we could pick up on things that occurred in the sound, because “meaning” 

arose frequently and radio broadcasts are obviously not predictable. But, given the 

character of the movement (although I think this would happen with almost any 

movement) and the range of material broadcast by both stations, certain expressive 

coincidencies were inevitable. They were part of the nature of the piece. In performance, 

we were not reacting to anything in the sound.” (Davis; citat per ibid.: 93) 

En la dansa moderna, el significat al·ludia a la subjectivitat de l’artista en relació a allò 

transcendent i, a través de la coreografia, estructurava tot el moviment. Ara es presentava 

com a contingent i casual. Una peça com Field hauria provocat una presa de consciència, 

també per part de l’espectador, de com expressió i significat es construïen culturalment i en 

relació a quines convencions, i de quina manera allò més quotidià, com la ràdio, podia 

participar de la performance de dansa.  

 Aquestes peces mostren el rebuig de la creença moderna en la possibilitat d’un 

universal. La dansa moderna requeria dels ballarins l’execució de la tècnica específica 

derivada de la visió personal del coreògraf, que havia d’expressar uns valors universals 

compartits amb el públic, restringint la llibertat interpretativa d’aquest. Aquests 
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plantejaments es contesten a partir de l’ús de l’atzar per distanciar-se del procés de creació i 

l’elaboració de peces basades en la contingència, a partir de l’ús de la improvisació i la 

indeterminació. Performers i audiència es presenten com a subjectes lliures per interpretar. 

Burt ha argumentat que la idea d’un espectador amb un rol actiu en el procés creatiu ja és 

introduïda per Duchamp, que argumenta que l’obra només és completa quan l’espectador 

emet un judici estètic (2006: 28). Negant l’autoritat de l’artista i afirmant la contingència 

dels elements que constitueixen la peça de dansa, aquestes obres obliguen a l’espectador a 

prendre consciència de les convenciones que estructuren la seva mirada. Permeten 

l’emancipació de l’espectador fent-lo partícip del propi procés de creació, en tant que 

aquest s’identifica amb la performance, i atorgant-li el poder últim sobre el seu significat.  

De fet, la qüestió de la interpretació individual del performer es converteix en tema 

d’estudi de diverses peces. The Daily Wake i Proxy, de Summers i Paxton, respectivament, i 

presentades en el primer Concert, utilitzen imatges dels mitjans de comunicació com a 

material per a la dansa7. Com assenyala Banes (1993: 54), aquestes danses mostren un 

interès analític en el moviment que emula el que Eadweard Muybridge havia explorat a 

partir de la tècnica cinematogràfica a finals del segle XIX, disseccionant el moviment per 

primera vegada. Paxton afirma, en relació a Proxy: 

“We talked about the possibilities of how to interpret the scores, because there’s a 

confusion: When you’re looking at a picture score you can interpret the picture right or the 

audience right, in the same way in which when you’re in class and the teacher sticks out the 

left foot, you’re supposed to automatically stick out your right foot. That convention was 

questioned.” (citat per ibid.: 59) 

Aquí l’èmfasi està en la reivindicació de la llibertat individual d’interpretació de les 

fotografies i en la presa de consciència de com aquesta interpretació està estructurada per 

uns paràmetres culturals. Faces of the coin de Joseph Schlichter, presentada en el Concert #7 

l’any 1963, també mostra com l’interpretació personal dels performers porta a 

l’espontaneïtat i a la contingència del significat, que situa a performers i a espectadors en 

una relació equivalent respecte la peça. Johnston ho descriu així:  

“Here the chaos was a result of eight performers making spontaneous interpretations from 

instructions they found on cards when they first arrived at a chair. The isolation, 

                                                
7 Laermans (2015: 63) ha assenyalat com l’ús de “moviment trobat” juntament amb les tècniques de 

composició per atzar, reforcen la noció d’“open dance work” que ja trobem en Cunningham, per la qual la 

peça de dansa ja no és una totalitat estructurada sinó un collage dispers i fragmentari de moviments i no-

moviments de tot tipus. 
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interference, or collaboration that ensued had no precedent in a rehearsal, so the 

performers were as surprised as the audience and the action was like bouncing molecules.” 

(citat per ibid.: 145) 

L’interès en com el performer interpretava allò que se li donava de forma espontània és 

elaborat de forma marcadament interdisciplinària per Philip Corner. Corner era músic i 

participava de forma regular en performances. La seva aproximació a la música s’allunyava 

de la de Cage: no s’interessava tant en les estructures rítmiques i la seva mesura temporal, 

sinó en la presència del so, d’implicacions sensuals, emocionals, dinàmiques i harmòniques 

(ibid.: 151). Corner no entenia les peces que realitzava a Judson com a “danses” sinó com a 

“composicions musicals”: “I extended what it is to be a musician, but I never did a piece 

that wasn’t music. I did pieces that might have been something else also.” (ibid.). En el 

Concert #4, l’any 1963, Corner va presentar Certain Distilling Processes que consistia en 

establir dos nivells d’interpretació que dissolien la petjada personal del coreògraf: Corner 

donava un dibuix cal·ligràfic a cada ballarí, que havia d’interpretar-lo en forma de gest; 

aquests gestos, al seu torn, eren reinterpretats per part dels músics a partir de sons (ibid.: 

104). Mentre la interpretació dels ballarins estava preparada prèviament, la dels músics era 

totalment improvisada (ibid.). També Flares, que va presentar en el vuitè Concert, jugava 

amb la interpretació: cada performer tenia un “design sheet” on se li indicaven un seguit 

d’activitats reglades i estructurades, amb la possibilitat de respondre de la manera que 

volguessin a les formes i els colors del disseny. Aquests dissenys eren projectats durant la 

performance de manera que el públic els podia veure. Els performers eren lliures 

d’interpretar les seves partitures a partir de moviment o de so (ibid.: 150-151). Aquestes 

peces presentaven noves maneres de pensar la relació entre música i dansa. Amb la dansa 

moderna, el moviment s’emancipa de la subordinació anterior a la música i dóna la volta a 

aquesta relació: la música es posa al servei de l’expressió personal del coreògraf, 

acompanyant el moviment. Per superar aquestes dues relacions jeràrquiques, Cage i 

Cunningham eliminen tota relació prèvia a la performance i proposen que, en aquesta, 

música i dansa es limitin a coexistir. A Field, Davis segueix aquesta proposta, investigant de 

quina manera el significat emergeix de forma casual de la juxtaposició entre música i dansa. 

Corner en canvi, en les peces abans descrites, busca establir un diàleg entre totes dues 

formes artístiques, donant-los un espai equivalent en la performance i presentant la 

possibilitat d’una relació no jeràrquica entre elles. El significat també és contingent i fruit de 

la juxtaposició però no depèn de l’atzar sinó de la interpretació individual dels performers. 

En la primera peça, aquesta interpretació es veu condicionada per la de la resta de 
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performers, establint una dinàmica interpretativa grupal. En la segona, la contingència es 

desplaça també a la forma artística –so o moviment– que depèn de la voluntat del 

performer. 

   

 

3. 3. 1. La presència performativa: negociant els límits entre art i vida quotidiana 

L’ús de mètodes d’atzar i de la improvisació en base a aquest tipus d’estructures 

requeria un alt nivell de concentració que influïa en gran mesura en la presència 

performativa. Robert Morris, que havia desenvolupat la seva obra principalment com a 

escultor, diu el següent en relació a la seva participació com a performer en dues peces de 

Simone Forti els anys 1960 i 1961:  

“[...] From the beginning I wanted to avoid the pulled-up, turned-out, anti-gravitational 

qualities that not only gave a body definition and role as “dancer” but qualify and delimit 

the movement available to it. The challenge was to find alternative movement.  

[...] Simone [Forti] Whitman, together with others, had already explored the 

possibilities inherent in a situation of “rules” or game-like structures which required the 

performer to respond to cues which might, for example, indicate changes in height or 

spatial position. A fair degree of complexity of these rules and cues effectively blocked the 

dancer’s performing “set” and reduced him to frantically attempting to respond to cues –

reduced him from performance to action.… [In Forti’s 1961 concert] focused clearly for the first 

time were two distinct means by which new actions could be implemented: rules or tasks 

and devices (she [Forti] termed them “constructions”) or objects.” (la cursiva és nostra; 

citat per Banes, 1993: 143) 

La concentració requerida pel fet de seguir aquestes estructures o improvisar des d’elles 

eliminaria el caràcter d’artifici de la posada en escena: el performer es limitaria accionar, 

situant-se en l’àmbit del gest quotidià. Aquesta distinció introdueix una de les 

preocupacions principals dels membres de Judson: la presència performativa. La 

deconstrucció de les convencions que dóna lloc a un èmfasi en la materialitat del gest, els 

porta a buscar el moviment pre-cultural o “natural”, que, en última instància els remet al 

gest quotidià, com veurem. Això els obliga a preguntar-se sobre la possibilitat de 

neutralitzar els aspectes teatrals de la presència performativa. El rebuig de l’expressionisme 

de la dansa moderna unit a aquestes altres qüestions els porta a replantejar-se el lloc que 

ocupa la subjectivitat en dansa, que es reflecteix en la presència en escena. Les obres que 

veurem a continuació discuteixen aquesta qüestió, algunes adoptant una actitud 
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aparentment neutre i impersonal en escena i explorant-ne els seus límits; d’altres 

emfatitzant la teatralitat del gest i fent emergir noves maneres de pensar la subjectivitat.  

 

 

3. 3. 1. 1. De la performance i l’acció 

 Burt (2006) distingeix dues tendències dins el grup de Judson: una de més formal i 

propera al minimalisme escultòric –en són representants Lucinda Childs, Steve Paxton, 

Yvonne Rainer o Trisha Brown–; i una altra de més representacional i personal –amb tres 

figures principals: David Gordon, Fred Herko i Carolee Schneemann. Burt examina la 

primera tendència a la llum del minimalisme escultòric i el seu interès en la filosofia de 

Ludwig Wittgenstein. En contra de l’expressió personal que es pretenia universalista de la 

dansa moderna, es recolzen en la visió de Wittgenstein de la contingència del significat, per 

la qual no podem verificar que el significat que un altre atorga a una paraula coincideixi 

amb aquell que nosaltres li atorguem. El minimalisme es basa en aquesta idea per situar el 

significat, l’interès, de la obra, no a l’interior de l’objecte, sinó en l’objecte en una situació 

que inclou l’espectador. Aquesta tendència de la nova dansa busca l’ús quotidià i no 

metafísic del moviment, i situa l’origen del significat en l’espai públic i no el privat. 

L’adopció d’una actitud impersonal i una performance “matter-of-fact” acompanya l’èmfasi 

en la materialitat del cos, possibilitant noves sensibilitats. Hem vist algunes d’aquestes 

qüestions en les peces que hem analitzat fins ara. 

 Laermans considera aquesta aproximació al cos dansant com a propera al 

minimalisme i al Pop Art, en tant que es basaria en les premisses del pensament 

estructuralista: la producció de significat estaria, no en l’autoconsciència individual, sinó en 

les estructures i discursos impersonals que la regeixen (2015: 92-93). En la línia de la 

indiferència de Cunningham, aquesta tendència dins de Judson apostaria per un mode de 

producció i performativitat de “grau-zero” (ibid.: 94). Per Laermans, aquesta posició que en 

última instància al·ludiria a una “corporalitat genèrica” ideal i fictícia com la de la dansa 

moderna, guardaria una estreta afinitat “with the modern logic of bureaucratization and its 

emphasis on the un-impassionate, efficient and rule-following factory or office worker” 

(ibid.). Argumentem que el JDT afirma la materialitat del gest de manera que, no pel 

caràcter formalista i aparentment impersonal que en alguns casos adopta, és còmplice amb 

l’status quo, sinó que el qüestiona a partir d’un canvi en els valors que estructuren el cos i 

l’ús de noves maneres de significar en dansa. En aquest sentit, el cos que es presenta no és 

“neutral”, com sostenen Banes o Laermans, sinó que no pot ser analitzat des dels 
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paràmetres de l’art modern en tant que, com venim veient, introdueix noves formes de 

significar a través del cos i en la performance. Ginot ho formula de la següent manera, 

parlant de les Accumulations que Trisha Brown realitza després de la fi del grup de Judson:  

 “Et si le corps nous semble blanc, neutre, voire vierge, c’est que le déplacement de ses 

zones d’intensité, la bascule – et l’incessante mobilité – des vecteurs qui le tendent, nous 

privent aussi des lois qui ordonnaient notre regard sur lui. [...] l’organisation classique, en 

imposant un système hiérarchique de valeurs corporelles et spatiales, y noue aussi le regard 

spectateur, trace le cadre et la conduite de nos rapports au corps de l’autre et nous somet, 

en l’ocurrence, au pouvoir de son image.” (1999: 115) 

A continuació, veurem de quina manera la tendència més formalista dins del grup negocia 

l’emergència d’una presència performativa buida, que reflecteix una indiferència i un 

caràcter impersonal respecte l’entorn que reflecteix la concentració en la materialitat del 

propi cos i la voluntat d’anul·lar l’expressionisme modern, apropant-se a la quotidianitat. 

Steve Paxton ha identificat una presència performativa indiferent en els ballarins de 

Cunningham. En el treball amb la seva companyia, el coreògraf no explicava als ballarins 

què buscava exactament sinó que els oferia un material i esperava a veure què feien amb ell 

(Burt, 2006: 42). El desconeixement de les intencions del coreògraf feia que els ballarins 

estiguessin totalment concentrats en el moviment, sense –en principi– cap element afegit 

que els distragués o condicionés, adoptant una “empty face”: buida de tota expressió 

subjectiva. Burt (ibid.: 44) argumenta que Cunningham, per mitjà d’aquests mètodes, es 

preguntava sobre la indiferència del subjecte creador en el procés coreogràfic i les 

possibilitats de combinació del moviment. Com a conseqüència de l’experiència de posar 

en escena les seves peces, els ballarins les experimentaven com a discussions obertes sobre 

la naturalesa de la dansa. En la línia de la voluntat de l’època d’establir la performance com 

a punt de trobada de les arts, el grup de Judson situa l’interès de la obra i el seu focus de 

treball, com ja hem anunciat, no tant en el material coreogràfic com en la performance en 

si. Paxton s’interessa en aquest estat de concentració en la materialitat del cos com a 

element teatral, pel caràcter instintiu i gairebé animal que hi observa. Per ell, revela altres 

nivells de consciència corporal i presència en escena que s’allunyen de les convencions8. El 

seu testimoni ens remet a la distinció entre performar i accionar que estableix Morris. En 

parla en relació a Afternoon (a forest concert) que presenta l’any 1963 [Figura 6], peça en la què 

                                                
8 Paxton seguirà desenvolupant aquest interès en l’exploració de noves sensibilitats i nivells de consciència 

corporal, que esdevindran elements clau en el desenvolupament del Contact Improvisació a principis dels 

anys 70. 
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s’havia interessat per provar què passava amb aquest estat de concentració en un espai no 

convencional per a la dansa teatral com és un bosc: 

“I had become interested in that phenomenon that happened in dance classes, that glazed, 

interior-focused look that people have, and I wanted to use that focus as material. It made 

them look not like thinking people to me. I guess I was perceiving the difference between 

forebrain, being-stage activity and something deeper, more physical, and more into the lower part of the 

brain. I wanted to use that as material. So I trained them in the studio, and we got into that 

state, doing technical work. And then I took them into the forest, and we did it there. They 

still had that glazed look, which was what I was interested in. To me it’s a very animal look, 

they’re concentrating on their muscles and their senses, and I [tried] to use that 

concentration as a theatrical element.” ( la cursiva és nostra; citat per Banes, 1993: 167) 

Com ha assenyalat Banes (ibid.: 63), per Paxton i Dunn –seguint a Cage i Cunningham– 

aquesta presència del subjecte que apareix com a indiferent té rellevància en tant que 

respon a la voluntat d’alliberar-se del jo particular –el subjecte modern individualista i 

racionalista– i unir-se al fluir del cosmos. Amb una clara influència de les filosofies 

orientals, s’adopten idees com el buit del budisme zen o la no-acció i la impossibilitat de la 

representació del taoisme. Aquest element transcendent és absent en altres participants de 

la mateixa tendència com Rainer, per a qui aquests processos serien justament una manera 

de presentar el gest per si mateix, en la seva materialitat i deslligat de tota al·lusió a la 

transcendència (Banes, 1993).  

 En aquesta exploració de l’accionar i l’espontaneïtat, lligats a l’apropament entre art 

i vida, que els porta a cercar moviments alternatius allunyats de les tècniques i convencions 

tradicionals, la nova dansa arriba al que anomenaran “moviment ordinari” i que inclou 

l’èmfasi en allò més bàsic, natural i primari del moviment. En paraules de Paxton: 

“My inquiry was not so much about escaping the legacy of dance as discovering the source 

of it. Where was something pre-legacy, pre-cultural, pre-artistic? Where was ancient 

movement? [...] The answer, of course, was right under my nose.” (Paxton, 2003: 206). 

Aquest punt d’arribada és fonamental pel treball i el llegat del grup, tot i que no tots els 

participants utilitzin directament el moviment quotidià en la performance com ho farà 

Paxton, un dels membres del grup que hi trobarà un major interès. Accions com caminar, 

menjar una poma o beure un got d’aigua, eren part de Proxy, presentada en el primer 

Concert (Banes, 1993: 58). A Acapulco de Judith Dunn, hi apareixien accions com planxar, 

pentinar o jugar a cartes (ibid.: 183). Serà Paxton qui començarà a anomenar aquest tipus 

de moviment “pedestrian movement” (“moviment peatonal”), posant de manifest el 
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caràcter urbà i públic de la seva conceptualització. Utilitzar aquest tipus de moviment com 

a gest en la performance servia a un atac radical a les formes de la dansa tradicionals. 

Significava que qualsevol podia realitzar el gest dansat i suposava replantejar la mirada del 

subjecte cap a la seva realitat. Trio A, una de les peces més conegudes de Rainer i que 

sovint es pren com a paradigma d’aquesta tendència més formalista dins la dansa 

postmoderna, ens parla d’aquesta obertura del gest, concebut com a natural i quotidià, a 

qualsevol persona. La peça va ser presentada l’any 1966, sota el nom The Mind is a Muscle, 

Part 1 [Figures 7 i 8], una vegada ja havia finalitzat el projecte col·lectiu de Judson. En ella, 

el moviment està reduït a les seves qualitat més bàsiques, de manera que tothom el pot 

realitzar, en un gest d’utopia democràtica: 

“When I first began teaching Trio A to anyone who wanted to learn it –skilled, unskilled, 

professional, fat, old, sick, amateur– and gave tacit permission to anyone who wanted to 

teach it to teach it, I envisioned myself as a postmodern dance evangelist bringing 

movement to the masses, watching with Will Rogers-like benignity the slow, inevitable 

evisceration of my elitist creation.” (Rainer, 2003: 210). 

D’aquesta concepció del gest sorgeix també l’interès per la participació en la performance 

de persones sense coneixements o experiència prèvia en dansa, cercant una pretesa 

espontaneïtat natural. En escena, aquesta espontaneïtat portava les peces més enllà d’una 

exploració abstracta del moviment, introduint l’humor i els accidents fruit de la manca de 

destresa dels cossos no entrenats (Burt, 2006: 47-48). 

 La idea d’un moviment pre-cultural, afirmat com a “quotidià”, que seria comú i 

l’anul·lació de la subjectivitat que porta implícita, es presenta com a problemàtica. Una peça 

de Paxton i Rainer discuteix aquesta qüestió, presentant un moviment i una posada en 

escena que porten a la uniformització. Abans de la realització dels Concerts #3 i #4, 

diversos membres de Judson havien presentat obres al jurat d’una mostra de joves 

coreògrafs que tindria lloc l’abril de 1963 a YMHA (ibid.: 88). Paxton relata el que va 

succeir: “We had introduced some pieces for a small group of people who held sway at the 

YMHA, hoping for a wider audience and a chance to do work. It later got back to us that 

one of them had said, those people at Judson all look alike to me.” (Paxton citat per ibid.). 

Com a resposta a aquesta mostra de despreci elitista per part del jurat, Paxton i Rainer van 

crear Word Words [Figures 9 i 10]. La peça es va presentar en el tercer Concert, l’any 1963, i 

consistia en una única frase feta d’una varietat de moviments que anava des de petits gestos 

repetitius fins a d’altres d’alta complexitat. La frase era realitzada primer per cada performer 

de forma individual i després de forma conjunta (ibid.: 88-89). Rainer explica: 
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“[...] Steve [Paxton] wanted us to look as much alike as possible. [...] we decided on a chaste 

version of nudity. We were afraid that in the church it would upset some people. We asked 

Al Carmines; he said he didn’t mind. At that time it was illegal to dance totally nude. We 

obeyed the law: I wore pasties and we both wore g-strings.” (ibid.: 89). 

La peça respon al comentari del jurat, posant en escena allò que aquest havia afirmat. Ho fa 

per mitjà de la nuesa i un èmfasi en el gest donat per la repetició i la performance 

impersonal. Així, es pregunta sobre si és possible fer ús d’una posada en escena i un gest 

uniformitzador que realment esborri les diferències –aquelles que el jurat es negava a 

observar en la diversitat de l’obra del grup. 

Paxton ha fet explícita la problemàtica del que entenia com a moviment “quotidià”: 

“[...] the instruction to “walk naturally” would be impossible with the self-consciousness 

brought about by the instruction, let alone performing it in front of an audience.” (Banes, 

2003: 207). Una peça com Room Service [Figura 11], de Rainer i Charles Ross, presentada en 

el Concert #13, l’any 1963, es preguntava sobre el fet que un gest “natural” deixa de ser-ho 

quan és re-presentat: els performers estaven dividits en tres equips i a cada equip hi havia 

un líder que guiava i la resta que el seguien, movent-se per l’espai en relació als múltiples 

objectes presents (Banes, 1993: 176). Paxton escriu sobre la peça: “It was quite lively –a lot 

of running and sliding and playing and the fun of watching the first person able to do 

something naturally and then everybody else struggling to achieve it.” (citat per ibid.). A 

partir d’aquesta exploració, la peça es pregunta sobre les possibilitats del fet coreogràfic. 

Seguim a Banes en la seva identificació aquí d’una de les qüestions fonamentals pel grup de 

Judson: “How can one crystallize extemporaneous movement without dissecating it? How 

does one learn another person’s movement, so natural to that person, without changing it? 

How does one repeat in dance?” (ibid.: 177). En el context d’aquestes preguntes s’emmarca 

el seu rebuig dels mètodes coreogràfics tradicionals i el seu interès en la improvisació. 

L’ús del moviment quotidià i l’afirmació del caràcter performatiu del gest en el 

context d’una peça de dansa serveixen a la reflexió sobre el propi gest quotidià. Paxton 

(ibid.: 206) descriu una peça de Childs i Bryars que li va resultar reveladora en aquest sentit. 

A partir de la seva descripció, considerem que es tracta de Street Dance, una peça presentada 

per primer cop l’any 1964 a l’estudi de Judith i Robert Dunn. Segons les descripcions que 

en fan Paxton i Robert Dunn (citat per Banes, 1993: 208), i la reconstrucció de la peça que 

es va fer l’any 2015 com a part del projecte A Steady Pulse: Restaging Lucinda Childs, 1963-
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19789; els performers començaven l’acció en el mateix espai tancat que el públic, on 

posaven en marxa la reproducció d’una cinta de veu i desapareixien de l’espai. La veu 

indicava als espectadors que es dirigissin a la finestra, des d’on veien als dos performers a 

l’altra banda del carrer. La cinta i els moviments eren cronometrats per tal que coincidissin. 

Així la cinta indicava característiques d’allò que el públic veia al carrer –i altres elements 

que, per la distància implicada, no podien distingir, com detalls de cartells o decoracions 

arquitectòniques– i els performers ho assenyalaven gestualment, amb un clar to humorístic. 

Finalment, els performers tornaven a l’espai on estava el públic i apagaven la cinta de veu. 

En la seva descripció, Paxton posa l’èmfasi en com, després d’identificar als performers 

entre la gent que circulava pel carrer, una persona que anava vestida de forma similar a 

aquests es va aturar per atzar davant d’un aparador que en aquell moment era el focus de la 

peça. Paxton descriu com de sobte va començar a desconfiar d’allò que abans veia com a 

real i quotidià. Fora del seu context habitual, la performance es confonia amb la realitat i la 

realitat quotidiana es presentava performativa. L’espectador prenia consciència del propi 

cos, de la pròpia materialitat i gestualitat del cos quotidià, a partir d’un efecte que Bryson ha 

anomenat “looking at the overlooked” (citat per Laermans, 2015: 63). L’espectador 

reconeix la complexitat física d’allò que habitualment percep com a banal i, com a tal, no 

digne d’atenció, en una experiència que és alhora estètica i democràtica. Paxton ho expressa 

així: 

“[...] it seems obvious that ordinary movement would have no allure. Allure was embedded 

in the mirrored technique classes, the accepted glamour of the dance world of the times. 

Ordinary movement was barely noticed activity embedded in one’s environment (here, 

reference to the mystical, the parable about fish being unconscious of water).” (citat per 

Banes, 2003: 206). 

És el que Banes descriu aplicant el concepte de “defamiliarització” de Shklovsky: fer que 

allò familiar sembli estrany –com feien els ready-mades de Duchamp– i fer que allò estrany 

sembli familiar (Banes, 2003). Com la contingència dels seus elements i la possibilitat 

d’interpretació de l’espectador, que hem vist abans, també la inclusió del moviment 

quotidià serveix a l’establiment de noves relacions entre espectador i obra. La peça artística 

faria prendre consciència a l’espectador de com es relaciona amb ell mateix i amb el seu 

entorn. Aquesta idea ja és present en Cage, que busca que l’art serveixi per “unfocus the 

                                                
9 Tota la informació sobre el projecte, així com fotografies, documents d’arxiu de les peces originals i vídeos 

de les reconstruccions es poden trobar a la pàgina web: http://bit.ly/2s6EpcR. 
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spectator’s mind, not something closed and apart, but to make (him) more open, more 

aware of self and environment” (citat per Marwick, 1998: 185).  

  

 

3. 3. 1. 2. El subjecte postmodern 

La pregunta sobre la subjectivitat emergeix ràpidament quan pensem la 

(im)possibilitat d’una corporalitat genèrica i “pura”. El rebuig de l’expressionisme 

personalista de la dansa moderna que comparteixen la majoria dels membres de Judson es 

tradueix, en alguns casos, en un interès pel moviment quotidià i una performance “matter-

of-fact.” En altres casos, porta a la introducció de noves maneres de pensar la subjectivitat. 

En contra del subjecte modern: ideal, omnipotent i unitari, que expressarà allò universal; es 

presenten un subjecte material, particular, fragmentari i dèbil. Ho fan de diverses maneres. 

Abans dèiem que Burt (2006) distingeix entre dues tendències dins del grup. Ja hem parlat 

de la primera, més formalista i propera al minimalisme. La segona tendència és aquella més 

personal i representacional. Herko, Gordon i Schneemann rebutgen el formalisme dels seus 

companys i posen l’èmfasi en altres aspectes i, de forma significativa, en el lloc que ocupa la 

subjectivitat en la dansa. Burt (ibid.) analitza l’obra de Fred Herko i David Gordon –més 

propera a Waring que a Cunningham– en relació a allò “camp”, que servia a l’articulació 

d’una sensibilitat pròpia per a la comunitat gay de la època. Schneemann, per la seva banda, 

rebutja l’ús de l’atzar i aposta per una sensibilitat sensual i emocional, que busca l’afirmació 

de la subjectivitat per damunt de la crítica de les convencions: 

“[she wanted to use what moved her, not] the Fro-Zen, the expanse of slight sensation, the 

twist to existing conventions: not to be shocked, disturbed, startled, not to exercise the 

senses thoroughly.…to be left as you were found, undisturbed, confirmed in all 

expectations” (citat per Banes, 1993: 94) 

L’obra de Schneemann ha estat reivindicada com una mostra primerenca del que després 

s’anomenarà body art, per la manera presenta la corporalització del jo a través del seu cos 

sexuat (Jones, 1998), en contra del subjecte normatiu de la modernitat –masculí– i la seva 

mirada sobre la dona. 

 No ens centrarem aquí a analitzar l’obra d’aquests tres coreògrafs sinó que 

examinarem de quina manera s’introdueix la qüestió de la subjectivitat en la dansa per part 

d’aquells membres que hem situat en la tendència més formalista. Seguim, així, l’argument 

de l’apartat anterior, pel qual en el JDT s’estableix una discussió dels límits d’aquestes 

tendències, rebutjant una oposició excloent entre obres que estarien centrades en la 
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producció de formes abstractes i d’altres centrades en el contingut i un cert caràcter 

expressiu. El primer exemple que prenem és Ordinary Dance, que Rainer presenta en el 

primer Concert. En aquesta peça, Rainer inclou la juxtaposició de diferents moviments i la 

repetició d’alguns d’ells (Banes, 1993: 66). La repetició, que Rainer utilitzarà sovint en les 

seves peces, suposa un trencament radical de la idea de frase en dansa teatral. Mentre els 

realitza, Rainer recita un discurs que en part era autobiogràfic –incloïa les adreces en les què 

havia viscut i el nom de professors que havia tingut– i en part metadiscursiu i 

metaperformàtic, fent explícita la performance com a exercici, amb frases com “I’m not 

going to be able to talk for a while.” La juxtaposició de discurs i gest no corresponia a cap 

voluntat expressiva o significativa i suposava un grau de dificultat molt elevat. Els gestos 

inclosos tenien un fort caràcter incongruent i que haurien produït estranyesa –com era 

habitual en les peces de Rainer– incloent, per exemple, la imitació facial d’una dona 

excèntrica (ibid.). Parlant sobre la peça, Rainer destaca el següent: 

“[...] the dance retained its dramatic flavor, mainly thru dealing with fragments of observed 

behavior in different kinds of people –a ballerina demonstrating classical movements, a 

woman hallucinating on the subway. This is juxtaposed with pure dance movement and a 

simultaneous narrative.” (citat per ibid.: 67) 

Johnston, per altra banda, escriu: 

“It is an ordinary dance because it is autobiographical and Miss Rainer does a lot of talking 

while she moves, ordinary-type talking, telling you the facts.... Poetry of facts. The title has 

its ironic aspect. The dance is out of the ordinary. Like Gordon, she did some movement 

nobody ever saw before.” (citat per ibid.: 67-68) 

A més de totes les qüestions que ja hem destacat, la peça introdueix un element 

fonamental, recurrent en l’obra de Rainer i que també és utilitzat per Gordon a Random 

Breakfast: la paraula. Hollis Frampton parla sobre les seves impressions al veure Rainer 

performar Three Satie Spoons: 

“There she was in a black leotard, doing something that looked like a dance. There was 

music. And then she did something [she started making noises] that seemed to have 

nothing to do with dance; and there was a momentary question: Is she going crazy? Is this 

the moment? Are we witnessing it? Are we going crazy? Dance had been mute. The vocal 

capability of the dancer had been put beyond the pale. No mouth, or at most, the fixed 

mannequin smile of the ballerina. [...] What was memorable was a violent disruption of, a 

transgression against, the culturally expected, that had been introduced into the very heart 

of the thing. What was important was not that she made the specific noises that she did, 
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but that that single gesture broke open the whole decorum of dance.” (citat per ibid.: 109-

110) 

Amb la independència de la dansa respecte al teatre com a art autònom, el discurs en dansa 

s’havia vist com un element contaminant de la puresa del moviment (Foster, 2002: 171). 

Rainer l’introdueix per establir un atac radical a la dansa moderna, que dissol les fronteres 

amb altres formes de performance. A més, la peça afirma la subjectivitat al mateix temps 

que posa l’èmfasi en la materialitat a la base de l’acte quotidià de la parla (ibid.: 172). La 

subjectivitat de la performer s’afirma en contra del cànons i les formes clàssiques 

assignades al cos femení i rebutja reduir-lo a un objecte de desig sotmès a la mirada 

masculina –tal i com Albright (1997: 5) afirma en relació a Trio A, també de Rainer.  

 L’obra de Rainer ens presenta un subjecte particular, material i fruit de la 

juxtaposició d’elements, que combina aspectes formals amb aspectes significatius o de 

contingut. Altres peces posen l’èmfasi en la materialitat del cos particular, explorant-ne els 

límits. S’investiga la subjecció del cos a les lleis més elementals com la gravetat. En el 

Concert #3, l’any 1963, Trisha Brown presenta Lightfall [Figures 12 i 13], interpretada per 

ella mateixa i per Paxton. La peça estava basada en el joc espontani a partir de l’intercanvi 

de pesos, el muntar-se l’un sobre l’altre i les pauses (ibid.: 100-101). Brown havia estat 

investigant al voltant de la improvisació des del “contacte violent”, juntament amb Simone 

Forti i Dick Levine (ibid.: 100). Aquesta centralitat dels problemes físics bàsics la observem 

en moltes peces del grup. Schlichter parla de Fauna, la peça que va presentar juntament 

amb Stackhouse en el Concert #6, també l’any 1963, de la següent manera:  

“We got into the question of how two bodies collide in the air. And that led to something 

we called “breast bangs.” How could we throw ourselves in the air, hit, come down, and go 

on with the movement? So the dance was about two creatures that did that.” (citat per 

ibid.: 138) 

També en el treball en solo trobem peces que exploren els límits del cos. En són exemples 

Giraffe, que Ruth Emerson presenta en el Concert #3 i que descriu com a plena de “violent, 

casting-the-body-around movement, which was very liberating to me.” (ibid.: 88); o 

Auguries, que Herbert McDowell presenta en el Concert #6 i que descriu de la següent 

manera: 

“I leapt up in the air and collapsed in the middle of the air. I fell to the floor in a heap. I 

ran into a pillar as hard as I could. I should have hurt myself, but I didn’t. I whirled around 

several times, so many times I couldn’t walk. Then I walked. I sort of fell, and got up, and 

walked across the stage and got up onto a platform.” (citat per ibid.: 139) 
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L’exploració dels límits del cos serveix a la investigació de la materialitat del cos com a 

entitat fràgil i canviant, i ocuparà un lloc decisiu en el desenvolupament de la performance 

posterior. En aquestes peces, el cos no és un recipient o instrument passiu, entès com a 

unitat, com un cos ideal que executa un moviment “natural” i abstracte. El cos es troba en 

estreta relació amb el seu entorn, és fràgil, canviant, subjectiu i real. 

 

 

3. 4. Del cos particular al cos social 

 Partint de la materialitat del cos i el caràcter espontani de les performances, 

s’exploren les interaccions entre diversos cossos en la dansa. S’investiga amb la interacció 

entre performers, però no només la interacció casual que es dóna mentre cadascú interpreta 

les seves pautes i tasques. S’introdueixen, en aquestes tasques, elements que fan interactuar 

als performers: la instrucció de seguir el moviment d’un altre o de deixar el moviment propi 

i unir-te al moviment de l’altre a l’ordre d’una senyal. La investigació de dinàmiques grupals 

a partir de l’ús de l’atzar i la improvisació obeïa a la voluntat d’apropar-se a la vida 

quotidiana. Aquestes peces són estudis i alhora assajos del que suposa el fet social i les 

seves possibilitats.  

Tot i que l’ús de la improvisació arribarà al grup de Judson principalment a través 

de la influència d’Anna Halprin; també serà present l’ús que se’n feia en el jazz i en les 

danses socials de la època, en la majoria de casos apropiacions per part de la població 

blanca de formes culturals d’origen afroamericà. Novack (1990: 32) ha assenyalat com les 

danses socials del moment van exercir una important influència en l’obertura del gest 

dansat. El Twist n’és un clar exemple [Figures 14 i 15]. Chubby Checker converteix aquesta 

dansa en una gran moda a principis dels anys 60 després d’aparèixer al programa de 

televisió American Bandstand, que actuava com a aparador de la música i el ball del 

moment per als joves, on qüestions sobre la relació de la dansa amb la quotidianitat es feien 

presents: 

“Dance in this case constituted both performance and behavior; dancers were everyday 

people, as involved with themselves and the others with whom they danced as with an 

audience. The union of performance and behavior in “American Bandstand” [...] became 

an idea which later surfaced in experimental dance of the ‘60s and in contact 

improvisation.” (ibid.: 34-35). 

El Twist s’estén per tots els Estats Units, arribant posteriorment a Europa. Com ha posat 

de manifest Novack (ibid.), el Twist era testimoni dels canvis socials de la època. Com a 
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dansa individual, trencava amb l’estructura binària marcada pels rols rígids de les danses 

socials anteriors. El moviment, de gran sensualitat, es corresponia amb una creixent 

llibertat sexual entre els joves. Al tractar-se d’un moviment individual i improvisat, 

conformava una experiència col·lectiva. L’any 1962, després del primer Concert del grup de 

Judson, Summers presenta Suite al Concert que realitzen alguns membres del grup a 

Woodstock. En aquesta peça, dialoga amb la tradició de la dansa, deconstruint els gestos 

associats a tres formes musicals entre les que inclou el Twist: “I kept the formal elements 

and did not use the style of presentation of the historical dance form. And then at the end, 

I tacked on a Twist. Using it the same way. And we invited the audience to come up and 

do the dance with us at the end.” (Banes, 1993: 76-77). La inclusió del Twist en la peça ens 

parla de la voluntat d’obrir el gest dansat també a formes de la cultura popular. Aspectes 

d’aquesta dansa social com el seu caràcter col·lectiu o la seva popularitat, serveixen a 

Summers per trencar amb la separació entre públic i performers, establint una dansa 

col·lectiva improvisada. 

A Association (Improvisation) de Schlichter, presentada en el Concert #6, un 

performer iniciava un moviment i la resta responia a aquest moviment de diferents 

maneres: el copiaven, el modificaven, l’associaven lliurement amb un altre moviment, 

etcètera (Banes, 1993: 139). L’èmfasi estava en la variació i l’onada constant de gestos (ibid.: 

140). Segons Schlichter: 

“It was a wonderful interplay; it was about “How does something roll on in a circle that is 

ever-changing?” 

It was a kind of follow-the-leader structure, but not that literal, and since there 

were only four, the leader was always changing, and there was no way to tell who was the 

originator and who was the follower. It’s a matter of playing with that mirror. When you 

get so good at it, it’s a symbiotic evolvement.” (citat per ibid.) 

Aquesta idea de la simbiosi és un element clau de Newspaper Event [Figures 16 i 17] de 

Carolee Schneemann, la seva primera performance, presentada en el tercer Concert. 

Schneemann havia assignat a cada performer una part del cos en la què havien de posar 

èmfasi a l’hora de moure’s. L’exploració del cos des de la seva fragmentarietat, també és 

present en altres peces de Judson. Ja en el primer Concert, Rainer presenta Dance for 3 people 

and 6 arms, en què l’èmfasi està posat en els braços, establint un diàleg amb la tradició del 

ballet clàssic (ibid.: 51). Posteriorment, a la “Duet Section” de Terrain [Figures 18 i 19], 

també de Rainer, Brown performarà un solo en què la part superior del seu cos executarà 

moviments ballètics, mentre la part inferior executarà moviments propis del burlesque 
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(ibid.: 110). En relació a Newspaper Event, Schneemann emfatitza la voluntat de mostrar 

l’estat de concentració i l’actitud meditativa de treballar centrant-se en una part del cos i la 

relació sensorial amb els materials –els diaris als que s’al·ludeix en el títol de la peça són un 

dels materials principals (ibid.: 95): 

“The source of emphasis, of internal focus and projective insistence was to determine all 

functions or actions in relation and contrast to the overall movements of the body. 

Phrasing, duration, repetition, the “scale” of gesture, would all be improvised within the 

centralized and overlapping movements generated by the instructions. The ruminative, 

meditative attitude evoked in working concertedly, in making something with the hands 

seemed a basic sensory value rarely explored publicly.” (ibid.) 

Aquesta concentració ve marcada pel caràcter grupal de la peça. Schneemann s’havia 

decebut al veure com els membres de Judson seguien treballant com a entitats autònomes 

inclús en les peces grupals i busca donar, a Newspaper Event, un marc per a aquesta 

interacció (ibid.: 96): 

“I wanted touch, contact, tactile materials, shocks –boundaries of self and group to be 

meshed and mutually evolving. Newspaper Event was a first attempt to provide specific 

instructions through which contact and improvisation could activate neglected thresholds 

of awareness.” (citat per ibid.) 

Schneemann destaca aquí la seva contribució a desenvolupaments posteriors com el 

Contact Improvisació, per la seva atenció a les interaccions i al contacte entre performers a 

partir de l’exploració de diferents nivells de consciència sensorial. La idea utòpica de la 

confusió de les fronteres del jo i la fusió amb el grup, en mútua evolució, estava basada en 

la idea del fagòcit: un organisme intercanviant-se les seves parts (ibid.). Schneemann 

descriu les premisses de la peça: 

“1) The primary experience is the body as your own environment. 2) The body within the 

actual, particular environment. 3) The materials of that environment –soft, responsive, 

tactile, active, maleable (paper ... paper). 4) The active environment of one another. 5) The 

visual structure of the bodies and material defining space.” (citat per ibid.) 

Ens interessa destacar la idea del cos com a entorn i en relació amb l’entorn, el cos que 

s’expandeix més enllà d’ell mateix i reacciona al seu voltant, lluny de la idea d’un cos ideal 

desvinculat del sensible. Els cossos particulars s’expressen i comparteixen l’espai: “la 

communauté se fait capricieuse et sensuelle, elle est un composite des désirs individuels qui 

s’expriment dans un espace partagé.” (Foster, 2003: 246).  
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3. 5. L’anarquia dels cossos desobedients 

En aquest capítol hem vist com el rebuig de les convencions de la dansa i l’èmfasi 

en la materialitat del cos porten als membres de Judson a preguntar-se sobre els límits que 

separen art i vida quotidiana en dansa. A través de les obres que hem vist, assagen noves 

maneres de pensar la subjectivitat i la relació del subjecte amb els altres i el seu entorn. En 

el JDT trobem un precedent de les formes d’“impure dance” que es desenvoluparan com a 

corrents definides durant els anys 80 i 90, fent ús de la interdisciplinarietat, la cultura 

popular, la teatralitat emocional o la narrativa no-lineal (Laermans, 2015: 205). També en 

Judson veiem una mostra d’allò que Laermans identifica en la dansa conceptual europea: 

una deconstrucció de les condicions de possibilitat materials i discursives de la dansa a 

partir del gest performatiu, fent evident la impossibilitat de la presència “pura” en la 

performance (ibid.: 209). A partir de l’obra analitzada, hem volgut mostrar com el grup de 

Judson ja planteja aquestes qüestions que seran fonamentals per entendre la dansa 

posterior. En aquest sentit, seguim la tesi de Burt (2006), per la qual proposa afirmar l’obra 

de Judson com a “anti-dansa” –terme que remet a les avantguardes històriques– pel seu 

potencial crític. Per la seva heterogeneïtat i la voluntat d’eliminar les jerarquies, no només 

en el seu funcionament sinó també entre cossos, gestos i maneres de fer dansa, la seva obra 

es trobaria més propera a l’“anarquia” que no a la “democràcia”. I serien cossos 

“desobedients” (“unruly bodies”), més que no “efervescents”, pel seu èmfasi en la 

materialitat real del cos per oposició a un idealisme descorporalitzat, que els porta a una 

afirmació de la particularitat i la diferència que és subversiva. En paraules de Burt: 

“The new dance, by bringing to the surface issues concerning embodiment, enabled 

dancers to recognize that the dancing body was not, in fact, value-free or an enduring 

reality but a site of contestation and resistance agains dominant ideologies.” (ibid.: 137) 

 Per això, quan parlem d’utopia en relació als cossos de Judson, parlem de l’utopia 

que es situa més enllà de la modernitat. És l’utopia de l’avantguarda que s’inicia amb la 

negació i que veu davant seu l’abisme de la possibilitat. Les diferents formes que pren la 

negociació de la subjectivitat en el grup de Judson, sempre des de l’òptica de la materialitat i 

la particularitat, són testimoni d’aquesta obertura. Es contesta el subjecte modern i s’apunta 

cap al postmodern: fragmentari, fràgil i particular. La diferència inherent a la subjectivitat 

no es concreta en un cos que encadena, com el que havia imaginat Foucault a l’inici del seu 

text: el cos com a lloc absolut. En la nova dansa, la diferència esdevé subversiva, 

concretant-se en un cos que s’obre a l’entorn i als altres. La seva interacció ens parla d’un 

subjecte que trenca amb el dualisme entre cos i ment, però no a través d’imaginar una 
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unitat orgànica ideal, sinó a través de discutir la complexa relació entre subjecte, cos, entorn 

i els altres subjectes. Es pensen relacions que posen en qüestió les convencions de la dansa, 

fent partícip a l’espectador, a qui inciten a una reflexió sobre el propi moviment i les 

relacions intersubjectives en la quotidianitat. Per la diversitat de les propostes i l’absència 

d’un únic discurs, els cossos de JDT són cossos utòpics. Des de la seva materialitat, el cos 

que és l’eix del jo i de la seva mirada del món s’entén, no com a ideal, sinó com a utòpic. 

Un cop alliberat i abocat al buit de la indeterminació i la improvisació, en ell s’assagen les 

possibilitats: noves maneres de significar i cohabitar el present.  
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4. La improvisació  

 

Hem vist com l’èmfasi en la immediatesa i l’espontaneïtat del gest, així com la voluntat de 

presentar el cos en la seva materialitat, són elements en comú entre la dansa i altres 

expressions artístiques de l’època com el happening, o la performance en un sentit més 

ampli. També hem vist com aquesta centralitat del fet performàtic té el seu origen en un 

estat de coses, un context històric i socio-polític, que aboca a les noves generacions a 

pensar el present en termes d’utopia. En el capítol anterior hem demostrat com en el grup 

de Judson es qüestionen les convencions i s’exploren els límits de la dansa com a forma 

expressiva, pensant el lloc que ocupa en la seva pràctica la subjectivitat. Hem volgut 

mostrar com el grup introdueix noves maneres de significar basades en la performance. 

Hem vist com aquells discursos elaborats sobre el grup i el període des d’òptica modernista 

ometen aquestes qüestions, per establir línies úniques en un grup que es defineix per 

l’heterogeneïtat i el diàleg entre propostes radicals diverses intrínsec a la seva condició 

d’avantguarda i a les seves utopies. A continuació volem afirmar la rellevància de la 

improvisació per l’empresa utòpica del grup, en tant que conté la potencialitat de la reforma 

i és part fonamental dels seus desenvolupaments. 

Burt (2006) ha parlat de la relació del grup de Judson amb la contracultura i el 

radicalisme polític emergent. Els membres de Judson es mouen en el context de la Guerra 

Freda, en què l’art d’implicacions polítiques ha perdut tota legitimitat. La seva obra no 

tindrà implicacions polítiques directes –tot i que alguns dels seus membres s’involucraran 

políticament a finals de la dècada (ibid.: 117)– però sí que compartirà amb la contracultura 

un estat de coses i un canvi de consciència (ibid.: 119-120).  En el nostre anàlisi del 

funcionament comunitari del grup i d’algunes de les peces produïdes, hem vist la 

rellevància dels ideals de comunitat, igualtat, cooperació o anarquia. S’introdueix la potència 

subversiva de la subjectivitat en la performance, alhora que es qüestionen els cànons i 

discursos al voltant del cos i del gest. La contingència de les peces i la introducció del 

moviment quotidià impliquen a l’espectador en allò que planteja l’obra, induint en ell un 

canvi de consciència respecte la seva realitat quotidiana. 

 Tot i el seu caràcter crític amb molts aspectes de la societat que li és 

contemporània, el JDT manté una postura que Burt defineix com a “ingènua” respecte a la 

població afroamericana i asiàtica. La posició dels membres de Judson no era la del hipster 

que projectava en la figura de l’afroamericà els seus desitjos i s’identificava amb ell des 

d’aquesta distància que perpetuava la discriminació racial (ibid.: 129). Les seves influències 
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principals no eren aquestes apropiacions de la cultura afroamericana que Foster (2002) ha 

registrat en la dansa de Richard Bull, sinó més aviat, com hem vist, l’avantguarda europea 

de principis de segle. Ara bé, la seva posició era ingènua en tant que no reconeixia els 

vincles implícits entre l’avantguarda i les polítiques racials –marcats sobretot pel 

primitivisme–, ni la necessitat d’oposar-se a aquests vincles (ibid.: 130). Podem observar 

una qüestió similar respecte a la relació del grup de Judson amb la cultura asiàtica. En la 

seva recuperació de la rellevància que la filosofia oriental havia tingut per les avantguardes 

de principis de segle, Cunningham, Cage i també el grup de Judson mantenien una mirada 

Orientalista respecte a unes tradicions que pensaven com a ahistòriques. Així establien una 

relació problemàtica amb la presència de comunitats asiàtiques al seu voltant (ibid.: 126). 

Recollim una cita de Foster que Burt inclou en el seu anàlisi: 

“Unconstrained by the kinds of expectations regarding subject matter or approach that 

marked choreographers of color, [white experimental choreographers] delved into the 

improvisatory moment as an opportunity to contest and overthrow prevailing expectations 

about dance’s meaning. Yet their aesthetic choices remained inflected with the power 

dynamics that had privileged white artists for centuries.” (citat per ibid.: 127) 

Tot i això, en la interrogació al voltant de la dansa, el gest dansat, la performance i 

el cos que duen a terme, l’obra de Judson “open[s] up new sets of parameters through 

which to rethink the social and political relevance of the dancing body” (ibid.). En aquest 

sentit, Burt cita la tesi de Thomas Crow, per la qual l’art de la dècada dels 60 està marcat 

per un canvi de consciència i uns desenvolupaments conceptuals al voltant del fet artístic 

que l’estableixen com a laboratori de futurs desenvolupaments polítics però el priven de 

funcionar com a motor productor: “While the conceptual demands of advanced artistic 

activity required full-time application of artists’ resources, ‘political activists became 

similarly absorbed by a total commitment that left next to no time for other pursuits’ 

(ibid.).” (ibid.). Posteriorment, durant els anys 70: “‘the social and ethical experimentation 

that had gone on within the culture of the left now set the agenda for advanced art’ 

(ibid.:170).” (ibid.). D’aquesta tesi se’n desprèn que les propostes que el JDT elabora en 

relació a com pensar el cos i el gest en la dansa tenen una influència en els 

desenvolupaments posteriors en la dansa i les arts del cos, i participen d’un canvi social més 

ampli al voltant de com es pensa la relació del subjecte amb el propi cos, en relació als 

altres i a l’entorn. Aquestes propostes radicals tenen la improvisació com a un dels seus 

eixos principals, en tant que aquesta permet la construcció: la creació d’allò nou, la obertura 
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de les possibilitats. El JDT es serveix d’aquest potencial constituent per pensar el cos i el 

gest dansat en el seu context sociocultural específic. 

 

 

4. 1. Moment constituent: buit, contingència i transformació 

Catherine Kintzler (2006) assenyala, a l’inici del seu assaig “L’improvisation et les 

paradoxes du vide”, que la dificultat de la dansa per guanyar la seva autonomia ve donada 

pel fet que el moviment és part fonamental de la nostra vida quotidiana. Segons l’autora, el 

gest dansat guanya la seva funció poètica per un procés de “reopacificació”, pel qual es fa 

autònom de tot allò que el lliga al gest ordinari, passant a funcionar com a signe, com a 

llenguatge (ibid.: 16). En aquest procés: 

“[...] on y parcout le chemin qui va de l’idiome à la langue, du particulier au singulier universel, 

et ce travail de libération se fait au coeur du sensible, par approfondissement du sensible et 

non par son allégement ou son instrumentalisation. [...] le geste dansé libère du corps en 

libérant le corps.” (ibid.: 17) 

Aquesta alliberació es produeix per la constitució d’un “surcorps”: aquell cos que no sabia 

que tenia, que se’m revela en la dansa, però no com a ideal, sinó des del cos palpable, real, 

que erra (ibid.: 20). La constitució d’aquest món poètic es dóna en l’acció artística a partir 

de dos moments, que no són excloents i que es succeeixen contínuament: el constituent –

acció que inaugura un ordre, que s’enfronta al buit, negant tota estructura i jerarquia 

exterior a ell mateix– i el constituït –l’estat governat per un ordre i unes estructures ja 

existents. En el primer es pensa el començament, la reforma, el gest possible, en base a un 

buit fet de runes d’allò constituït. En el segon, trobem unes regles de joc, unes estructures 

que porten a un reconeixement.  

 Hem vist com, per mitjà de diverses estratègies, el grup de Judson busca apropar 

l’art a la vida quotidiana i significar-la des d’ella mateixa. Entenem l’obra de Judson com 

una discussió sobre els límits de possibilitat d’aquesta voluntat. Segons Kintzler, la 

identificació de l’art amb la realitat no és sinó una conseqüència lògica de la pròpia 

dinàmica del fet artístic –de constant re-negociació d’allò constituït i d’allò constituent, de 

reconeixement i reforma– i no fruit d’un error de definició d’aquest: 

“Pris sous cet angle, le problème n’est pas de savoir “ce qu’est l’art”, mais il est plutôt 

inverse: si l’art en vient à absorber le réel et à coïncider aver lui, ce n’est pas faute de savoir 

ce qu’il est et en vertu d’une défaillance de définition, c’est au contraire parce qu’on ne le 
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sait que trop depuis toujours et en vertu de sa nature fondamentalment et tendanciellement 

élargissante.” (ibid.: 24) 

Aquesta identificació amb allò sensible, en última instància, porta a l’autoaniquilació del fet 

artístic, a la seva pròpia negació: en la seva acció conté al mateix temps la potència de 

construcció i de destrucció. És en la improvisació, per ser un procés continu d’acció 

artística, que trobem aquests dos moviments tenint lloc contínuament. Victoria Pérez Royo 

(2016) ha subratllat com la coreografia separa l’acció del gest, en un procés d’abstracció 

que, com vèiem en Kintzler, el constitueixen com a signe en relació a uns paràmetres 

preestablerts. El gest queda així, desvinculat del seu context, però és el que permet que es 

constitueixi com a llenguatge, distingint-se de la realitat quotidiana. Aquest és el caràcter 

paradoxal del gest dansat. Kintzler afirma que qualsevol mode de fixació tendirà a 

perpetuar el model i, per tant, al reconeixement i no a la reforma (2006: 25). En aquest 

sentit, la improvisació està sempre necessàriament vinculada al seu context, definint-se en 

temps present, com a potencial espai de reconeixement o reforma, de fecunditat o 

esterilitat: 

“Les deux versants de l’improvisation apparaissent alors parfaitement calés sur ces deux 

moments, opposés et liés - le constitué et le constituant - ce qui explique pourquoi 

l’improvisation peut être tour à tour considérée comme ce qu’il y a de plus libre et de plus 

contraint, de plus inventif et de plus répétitif, de plus innovant et de plus conservateur, 

comme symptôme de stéréotypie ou de séisme, d’essoufflement ou de vitalité, de stérilité 

ou de fécondité, comme la ruine finale de l’art ou comme son chaos initial.” (ibid.: 24) 

Per això, entenem l’ús de la improvisació per part del grup de Judson com una eina 

fonamental per pensar i assajar el cos utòpic.  

 La improvisació no és un fenomen nou en dansa a principis dels seixanta. Ja 

s’utilitzava anteriorment com a eina creativa i pedagògica, però serà el JDT que començarà 

a fer-ne ús en el context de la performance. Durant els anys seixanta serà vista com una 

manera molt contemporània, servint a les idees del moment, d’entrar en contacte amb un 

mateix (Ross, 2003: 50). Mentre l’ús de l’atzar i la indeterminació arriba al grup per 

influència de Cage i Cunningham, la improvisació serà introduïda per Brown, Forti i 

Rainer, que havien assistit als workshops que realitzava Anna Halprin al seu estudi de San 

Francisco. Halprin s’havia instal·lat a la costa oest, on majoritàriament donava classes per a 

infants i on, entre el 1962 i el 1964, també impartirà tallers per a adults. Ross (ibid.) ha 

recollit la importància que va tenir per al seu enfoc envers la improvisació l’experiència amb 

infants. Halprin evitava l’ús del terme “improvisació” per les connotacions negatives que 
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albergava en relació a un gest descuidat i poc treballat (ibid.: 49). Concebia el treball amb la 

improvisació com una manera d’aconseguir un balanç natural entre estructura i llibertat, 

que no caigués en les restriccions de la tècnica moderna: “I was trying to get away from 

cause and effect relationships in performance. I wanted to free myself from 

preconceptions. The real goal was to perceive reality in a fresh way. And what was reality?” 

(citat per ibid.: 45). Aquesta voluntat de fugir de les relacions de causa-efecte és anàloga a la 

que impulsa l’ús dels mètodes d’atzar. Però aquí ja no hi ha una elecció prèvia del gest, sinó 

que les decisions es prenen de forma instantània i continuada durant la performance. Es 

basa en l’ideal d’immediatesa, autenticitat i presència, i en una relació innata, no mediada, 

amb la realitat, indiferent a les convencions (ibid.: 43, 45): “in improvisation you aren’t 

right or wrong, you just are.” (ibid.: 44). Aquesta manera d’estar en el món, que Halprin 

observa en els infants, és el que busca aportar, facilitant la improvisació, als seus alumnes 

adults. Per a Halprin, la mirada cap a l’interior que permet la improvisació és una eina per 

conèixer-se a un mateix com a individu i trobar la manera pròpia d’arribar al sentiment i a 

l’instint en el moviment (ibid.: 43).  

Ross assenyala que l’ús que en faran els membres de Judson serà marcadament més 

objectiu (ibid.: 50), com a fruit de l’oposició que ja hem vist a les formes d’expressió de la 

dansa moderna. El seu ús els servirà enre d’altres coses: per aproximar-se al moviment 

quotidià, deslligat de les convencions teatrals; per investigar noves sensibilitats i maneres de 

relacionar-se amb el propi cos i amb el dels altres; o per expressar noves formes de 

subjectivitat. En tots els casos, es buscarà el reconeixement d’allò constituït que porta a 

l’assoliment del buit que permet el moviment constituent. En el seu rebuig de l’ús de 

l’atzar, Elizabeth Keen afirma el següent: 

“I felt that even if you employed chance techniques, the selections that you made very 

much reflected what you were and what you chose. When I make a dance, I try to destroy 

the order anyway; I try to do what’s unpredictable. I felt that as a method it didn’t lead me 

to something that was beyond myself. I just said, “There I am; I just came at it a different 

way.” 

You never get away from yourself. You just can’t. You’d better use yourself, 

because that’s what you’ve got. You can cloak it in whatever method is popular at the time, 

which you’ll either have a superficial or a deep connection with.” (Elizabeth Keen, citat per 

Banes, 1993: 147) 

Tant l’atzar com la improvisació busquen submergir-se en el moment constituent, en la 

creació de noves possibilitats que permetin anar més enllà d’allò establert, però ho fan de 

maneres diferents i amb resultats diferenciats. L’atzar prova d’evitar la intervenció del 
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subjecte en el procés de composició però a partir d’allò ja existent en termes culturals: unes 

formes, unes estructures. La improvisació fa un pas més enllà alliberant-se de l’existència 

d’una elecció prèvia: l’elecció es dóna a cada instant. Això no significa negar allò après i 

partir d’un ideal d’espontaneïtat que al·ludiria a un cos ideal o genèric. Al contrari, la 

improvisació suposa partir del propi cos i allò après per entrenar-lo en la seva habilitat i 

intel·ligència per reaccionar davant del buit constituent. Veiem, en la trajectòria del grup de 

Judson, un progressiu abandonament de l’atzar i un major ús de la improvisació. La 

introducció d’aquesta en el grup de Judson permet la contestació radical a les estructures 

modernes i l’afirmació de la contingència del gest que venim elaborant. Kintlzer observa on 

s’emmarca l’arribada al moviment ordinari: 

“Après avoir organisé le mouvement militaire et celui des rassemblements festifs en formes 

fixes, après avoir découvert la danse en action comme art de théâtre et d’imitation, après 

avoir codifié les genres et les pas, avoir numéroté les positions, après avoir installé le 

danseur dans un tranquille, quoique pénible, exercice à la barre, après l’avoir exposé aux 

ruptures et aux dislocations, après avoir congédié le théâtre et réduit la musique à un état 

auxiliaire, il restait à la danse à se retrouver comme art de la maladresse, à s’emparer du 

mouvement quotidien, et finalement, pourquoi pas, ou plutôt inévitablement –le corps 

étant passé par tous ses états– à ne plus danser...” (ibid.: 23) 

En l’exploració de les seves possibilitats i la seva contingència, el gest dansat arriba a 

identificar-se amb allò sensible, negant-se a ell mateix: “À voulouir trop affirmer la liberté 

comme absolue, on ne peut que la confondre avec le plus bas degré de la liberté. À 

voulouir se passer de toute idée du sujet, on finit par ne plus voulouir être rien d’autre 

qu’un pur objet.” (ibid.: 36). En el capítol anterior hem mostrat com, tant en la seva 

pràctica com a col·lectiu com en l’exploració del gest, el grup de Judson negocia les 

possibilitats de qüestions com l’anarquia, la llibertat i l’expressió de la subjectivitat. La 

contingència de la pràctica de Judson, ja sigui en la seva organització anàrquica com en allò 

que conforma el gest, l’aboquen a un buit en el què potència i impotència es disputen. 

L’afirmació d’aquesta contingència obrirà el camí de la dansa contemporània. Laermans 

(2015: 69-70) aplica la teoria lingüística d’Austin a l’art contemporani: l’obra d’art esdevé tal 

a través de l’acte performatiu de nombrar-la com a tal. Per tant, el fet que alguna cosa sigui 

considerada una obra d’art depèn de que sigui nombrada com a tal. L’art no es defineix en 

relació a unes formes pures o unes estructures universals, sinó que es contingent i es troba 

imbricada en el seu context específic. En el JDT, el gest dansat s’havia passat a definir per 

la seva contingència: davant la indeterminació del buit múltiples possibilitats podien 
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imaginar-se i ser explorades. Aquestes qüestions tindran una influència decisiva en la dansa 

contemporània: 

“[...] the at once difficult to acknowledge and impossible to negate possibility of self-

reflexivity about the contingent nature of the basic act of naming, or not-naming, 

something a work of dance, co-defines the contemporariness of contemporary dance.” 

(ibid.: 70). 

Pels participants de Judson el valor de l’obra està en la performance i no en el 

material coreogràfic. És en escena on s’exploren nous gestos i noves maneres de significar 

a partir d’ells i presentar-los. Prenent el gest coreografiat com a signe lingüístic, podem dir 

que el valor està en la conversa: no en el llenguatge únicament en relació a unes estructures 

preestablertes, sinó en el seu ús en base a una situació comunicativa, adquirint el sentit en 

relació a aquesta. Per això el gest no està desvinculat del seu context, sinó que en participa i 

es construeix amb ell. L’ús de la improvisació i la contingència de les formes del gest obren 

l’espai a la interpretació dels performers i del públic, com ja hem vist: “Improvisation 

empowers those who witness it as well as those who perform it. Watching improvisation, 

consciousness expands out of passive reception of an event and toward active engagement 

in the actual making of the event.” (Foster, 2003b: 9). La improvisació es planteja com a 

espai on pensar noves maneres de definir-se i actuar individual i col·lectivament, més enllà 

de les formules de l’art i del subjecte pròpies de la modernitat: “The experience of 

improvising [...] establishes the possibility of an alternative theory of bodily agency, one 

that refuses the body’s mere instrumentality and suggests alternative formulations of 

individual and collective agency.” (ibid.: 8). La performance esdevé una pràctica 

comunitària a través de la qual es reformulen les relacions entre el subjecte i el propi cos, el 

cos individual en relació al cos social, i la possibilitat d’accionar d’aquests cossos en relació 

al seu context. 

 

 

4. 2. De la improvisació com a pràctica comunitària: una mirada als 

desenvolupaments dels anys 70 

 La idea de la improvisació com a allò que articula la pràctica de la performance de 

dansa i que permet replantejar les relacions entre l’individu i el grup és recollida durant els 

anys setanta per dues experiències que volem destacar. La primera és la del col·lectiu de 

Grand Union, que entre 1970 i 1976 realitzen improvisacions grupals. Diversos dels seus 

membres –Paxton, Rainer, Gordon o Brown– havien estat part del JDT. El projecte es 
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desenvolupa en gran mesura a partir d’una peça que Rainer comença el 1969 i de la què 

presenta una versió definitiva el 1970 al Whitney Museum: Continuous Project-Altered Daily 

(CP-AD) (Banes, 1978: 43) [Figures 20 i 21]. Rainer volia explorar diferents aspectes del 

procés de creació en dansa, incloent material coreografiat i material “natural” amb 

l’objectiu de mostrar la dicotomia entre el moviment del ballarí professional i aquell 

ordinari o de l’amateur (ibid.). A més, també buscava explorar les relacions entre el 

performer i el material, com mostra aquesta descripció d’alguns aspectes de la peça: 

“On a primary level, the performer does original material in a personal style; on a 

secondary level, the performer works in a known style or performs someone else’s material 

according to the original style; on a tertiary level, the material and the style are not 

coordinated– i.e., the performance is a transformation, a deliberately “bad secondary 

performance.”” (ibid.). 

La peça era una juxtaposició de diferents tipus de moviment, alguns apresos prèviament i 

d’altres desconeguts, que no tenien un ordre predeterminat. S’utilitzaven objectes, se 

n’explorava l’ús i en algunes ocasions els propis cossos eren utilitzats com a objectes (ibid.: 

44). Els performers prenien les decisions pròpies del procés coreogràfic en el mateix 

moment de la performance: “Discussion between the performers on the work as it 

progressed –comments and tactical analyses– lent the performance a casual, rehearsal-like 

atmosphere.” (ibid.). Tot i el seu interès per la creació col·lectiva, Rainer va trobar 

dificultats en la negociació entre el desig de fer les coses a la seva manera i el deixar espai 

als altres per proposar i prendre decisions (ibid.). En aquestes primeres performances els 

altres participants podien fer propostes pròpies només una vegada en cada performance, 

per la resta s’usaven els materials i les estructures ideades per Rainer (ibid.). A partir d’anar 

ampliant la possibilitat de participació dels altres –probablement, indica Banes (ibid.), per 

influència de l’entrada de Trisha Brown i de Simone Forti que, tot i que no hi participava, 

era molt propera al grup–, la peça va anar evolucionant i va acabar donant lloc al Grand 

Union [Figures 22 i 23]. El grup presentava concerts de dansa basats en la improvisació. El 

contingut dels concerts no era necessàriament polític però sí que hi havia una consciència 

de la naturalesa política de funcionar com a col·lectiu de forma cooperativa. A principis de 

1971 van oferir tres performances en benefici del Comitè de Defensa dels Black Panthers 

(ibid. 45).  

Paxton defineix Grand Union com “the current manifestation of a decade-long 

exploration of social formulations in theatre aimed at producing freedom for individuals of 

a group and spurring them on to new awareness.” (Paxton, 1972: 131). Vèiem com en 
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Judson s’investiga amb els processos de creació en temps real, a través de l’atzar i de la 

improvisació estructurada. El GU recull aquestes investigacions i presenta improvisacions 

no basades en estructures predeterminades. Això, unit al caràcter de creació col·lectiva, 

posava en qüestió la figura de l’autoritat i els rols que es generaven dins la interacció en 

grup. La deconstrucció de les convencions de la dansa havia portat al grup de Judson a 

presentar performances de caràcter espontani i casual. A través de la improvisació, Grand 

Union accentua aquest caràcter. Banes (1978: 45) recull algunes qüestions que els seus 

participants destacaven del treball del grup, com la dificultat de conciliar estils i intencions 

personals diverses, la descoberta de noves dimensions del cos a través de la improvisació o 

la llibertat per expressar el cansament o la confusió en la performance. A través d’aquestes 

qüestions, les performances de Grand Union articulen noves maneres de relacionar-se amb 

el propi cos, amb l’entorn i amb els altres subjectes, tot i que la separació entre performers i 

audiència segueixen clarament delimitats.  

També en el Contact Improvisació [Figures 24 i 25], l’altra experiència que volíem 

destacar, l’ús de la improvisació i l’exploració de noves sensibilitats serveix per pensar de 

forma diferent la relació amb el propi cos, amb els altres subjectes i els rols que aquests 

desenvolupen en grup. Sorgeix a partir d’una investigació col·lectiva que Paxton inicia, 

juntament amb altres companys a qui convida a participar, també a principis dels anys 70 

(Novack, 1990). A partir d’aquesta experiència es desenvoluparà com a pràctica oberta i en 

constant redefinició. Se la defineix sovint com a “art-sport”, en tant que proporciona una 

“communal movement experience for the participants and an example of movement 

behavior for the audience” (ibid.: 8). Es tracta d’una pràctica que es basa en la improvisació 

a partir del contacte físic entre dues o més persones, recollint qüestions que ja hem vist en 

les peces de Judson, com l’interès per la interacció entre performers, per les possibilitats del 

contacte físic i per l’exploració de noves sensibilitats en la dansa, o l’èmfasi en la 

materialitat del cos. El CI porta el qüestionament de les convencions de la dansa encara 

més enllà que les altres pràctiques que hem vist, situant-se en el que Cynthia Novack ha 

definit com un context social liminar: a mig camí entre la dansa social i la dansa teatral 

(ibid.: 16). El seu caràcter de pràctica social es fa manifest en el fet que es practica en 

“jams” –noció que té el seu origen en la trobada informal i centrada en la improvisació que 

es dóna entre músics. La distinció entre performer i espectador desapareix, fent 

desaparèixer també l’escena. Per tot això, aquesta pràctica implica el sorgiment del que 

Novack (ibid.) ha anomenat “comunitats d’experiència.” 
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El Grand Union i el Contact Improvisació mostren de quina manera els 

desenvolupaments i les propostes que introdueix el grup de Judson són recollides pocs 

anys després en pràctiques que s’articulen al voltant de la improvisació. En aquests grups o 

comunitats, es posen en pràctica processos de creació col·lectiva i es qüestionen de forma 

encara més radical els límits de la dansa teatral en relació a altres formes artístiques i a la 

vida quotidiana. Es presenten pràctiques que no tenen una estructura o tècnica tancada ni 

un inici i un final definits sinó que són processos individuals i comuns en constant 

desenvolupament i canvi.  
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5. Conclusions 

 

A principis dels anys seixanta, el barri de Greenwich Village de Nova York és la seu de 

l’avantguarda artística del moment: el Judson Dance Theater, l’Off-Off-Broadway, The 

Factory, el cinema d’avantguarda, Fluxus i els happenings. El clima de benestar que viuen 

els Estats Units juntament amb la crisi del paradigma de la modernitat porten a les noves 

generacions a pensar altres maneres d’imaginar la pràctica artística i la relació de l’individu 

amb el seu entorn. Una utopia que es pensa en temps present. Aquest impuls les porta a 

organitzar-se en comunitats informals que s’articulen al voltant d’un rebuig de les 

estructures de la modernitat i una voluntat d’esborrar la distància entre art i vida quotidiana. 

Adopten un enfocament interdisciplinari que situarà la performance com a espai de trobada 

de les arts que la modernitat havia separat i definit en relació a unes formes “pures.” 

Aquestes comunitats recolliran les propostes de l’avantguarda europea de principis de segle 

i les idees introduïdes per l’avantguarda de la dècada dels 50 per imaginar noves maneres de 

pensar el fet artístic. A través de l’art com a element aglutinador, assagen altres maneres de 

viure conjuntament, contribuint així a un canvi de consciència que servirà als 

desenvolupaments polítics posteriors i al sorgiment de la contracultura. 

 El Judson Dance Theater s’emmarca en aquest context. Artistes provinents 

majoritàriament del món de la dansa, però també de la música i de les arts visuals, es 

trobaran de forma setmanal per discutir i investigar al voltant del cos i el moviment. 

Partiran del rebuig de les convencions que regien el ballet clàssic i la dansa moderna per 

preguntar-se què defineix la dansa i proposar noves maneres d’entendre el gest dansat com 

a reflex i com a agent del seu context. A partir de l’ús de l’atzar, la indeterminació i la 

improvisació en la performance, rebutjaran els mètodes de composició convencionals, 

lligats a la idea del coreògraf com a artista, en el sentit modern del terme, i situaran el valor 

de l’obra en la performance en si i no en el material coreogràfic. Els elements bàsics que 

fins llavors definien la peça de dansa esdevindran contingents i l’espectador hi jugarà un rol 

fonamental. A partir d’aquestes peces, prendrà consciència dels patrons i valors culturals 

que estructuren la seva mirada en relació a l’obra artística i a la vivència del propi cos. La 

deconstrucció de les convencions s’acompanyarà d’un interès per despullar el cos i el gest 

del valor cultural que se’ls havia atorgat. S’investigaran el cos, el moviment i la presència 

performativa en la seva materialitat, especificitat i espontaneïtat, reduïts als seus principis 

més bàsics, acabant per assimilar-los a la vida quotidiana. Contra l’expressionisme que es 

pretenia universalista de la dansa moderna alguns buscaran minimitzar la involucració del 
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coreògraf i d’altres introduiran noves maneres d’entendre la subjectivitat en la dansa: la 

d’un subjecte fragmentari, fràgil, canviant i real. Les seves peces també exploraran les 

possibilitats del fet social a partir de la interacció improvisada entre performers. 

Presentaran “anti-danses”: peces que, a partir de situar cossos anàrquics en acció, 

atemptaran contra tota classificació. Així, assajaran noves maneres de pensar les relacions 

del subjecte amb el propi cos, amb els altres i amb l’entorn. 

 L’ús de la improvisació té una rellevància fonamental en la seva investigació: satisfà 

l’interès per l’espontaneïtat i l’exploració de la materialitat i sensibilitat del cos, al mateix 

temps que alberga la possibilitat del canvi, de la reforma. En l’ús de la improvisació es veu 

reflectit el caràcter crític del grup de Judson, que no només contesta allò constituït sinó que 

busca mantenir-se en el moment constituent. Però el cos sempre és Altre i la utopia sempre 

està enlloc: voler-se mantenir en aquest no-lloc, en aquest espai de cruïlla, els porta en 

última instància a l’autoaniquilació del gest dansat i d’allò que els unia. La utopia de Judson 

és confirmada com a tal quan es dissol al ser absorbida per aquells mateixos valors i 

estructures que provava de contestar. L’empresa col·lectiva i la proposta de noves maneres 

de pensar el cos i el moviment acabaran sent assimilades pel personalisme i les lògiques de 

producció i productivitat del món de l’art. Tot i això, el JDT servirà com a referent i donarà 

lloc a nous desenvolupaments en el món de la dansa. Hem vist els exemples del Grand 

Union i el Contact Improvisació.  

Per mitjà de l’anàlisi del context, el funcionament, els principis i la producció 

d’aquest grup, hem volgut veure de quina manera la investigació sobre el cos, el moviment i 

la realització de la dansa ens permeten d’imaginar noves maneres de pensar-nos en relació 

al nostre cos, als cossos que ens envolten i al nostre entorn. A més, el JDT ens permet 

comprendre la rellevància del cos en el canvi de consciència que acompanya la dècada. Les 

propostes i pràctiques que inicia el grup contribueixen a molts dels desenvolupaments 

posteriors, no només en la dansa, sinó també en la performance o el body art i altres 

pràctiques corporals. La seva influència s’estén fins a avui dia. L’èmfasi actual en les 

pràctiques comunitàries, que sovint prenen l’art i les pràctiques corporals com a 

component fonamental per crear noves condicions d’existència que permetin la resistència 

a les formes hegemòniques, revela una nova situació de crisi marcada per noves utopies. 

Mirar enrere a aquelles experiències històriques com el JDT que, tot i les diferències 

evidents, serveixen com a precedents per les pràctiques contemporànies, ens permet 

entendre millor el nostre present i l’impuls que ens porta a imaginar noves maneres 

d’habitar-lo conjuntament.  
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 Resta per a una futura investigació posar en relació directa el context històric que 

hem pres com a marc i el moment actual, juntament amb el lloc que ocupen la utopia i les 

pràctiques corporals –en un sentit ampli– en aquests, per tal d’establir aquests ponts que 

anunciàvem abans. Una exploració més extensa dels vincles entre els grups d’avantguarda 

de l’època, especialment en la seva comprensió i posada en escena del cos en relació a la 

noció del cos utòpic que hem vist en aquest treball, podria resultar rellevant per a una 

comprensió més completa de les tesis que aquí hem apuntat. Finalment, una altra possible 

línia de treball seria una anàlisi del lloc que ocupen algunes nocions de la filosofia oriental –

com la idea del buit del budisme zen– en la pràctica dels membres de Judson, en relació al 

buit al què es veu abocat el subjecte en la improvisació.  
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Annex 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartell dels Concerts #14, #15 i #16. Abril de 1964. Font: MoMA. 

Figura 1. Cartell de “A Concert of 

Dance”, el primer Concert realitzat 

pel grup de Judson, dissenyat per 

Steve Paxton. Juliol de 1962. Font: 

Lambert-Beatty, C. (2008). Being 

Watched: Yvonne Rainer and the 1960s. 

Cambridge: MIT. 
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Figura 3. Cartell del Concert #5, realitzat a Washington. Maig de 1963. Font: 

http://bit.ly/2tgngg6 

 

 

Figura 4. Valda Setterfield i David Gordon a Random Breakfast, 1963. Fotografia de Peter 

Moore. Font: http://bit.ly/2tgngg6 

 



 65 

 

Figura 5. William David, Albert Reid, Trisha Brown, Yvonne Rainer i Steve Paxton a 

Terrain de Rainer. 1963. Fotografia d’Al Giese. 

 

 

 

Figura 6. Yvonne Rainer a Afternoon 

(a forest concert) de Steve Paxton. 

1963. Fotografia de Peter Moore. 
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Figura 7. David Gordon, Yvonne Rainer i Steve Paxton (d’esquerra a dreta) a The Mind is a 

Muscle. Part 1 de Rainer, 1966. Font: Feelings are facts: the life of Yvonne Rainer. 

 

 

Figura 8. Steve Paxton, David Gordon i Yvonne Rainer (d’esquerra a dreta) a The Mind is a 

Muscle. Part 1 de Rainer, 1966. Fotografia de Peter Moore. 
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Figura 9. Steve Paxton i Yvonne Rainer a la seva peça Word Words, 1963. Font: 

http://bit.ly/2rVnjA7 

 

 

Figura 10. Steve Paxton i Yvonne Rainer a la seva peça Word Words, 1963. Font: 

http://bit.ly/2rVytVP 
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Figura 11. Room Service d’Yvonne Rainer i Charles Ross, 1963. Fotografia de Peter Moore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Trisha Brown i Steve Paxton a Lightfall de Brown, 1963. Fotografia de Peter 

Moore. 
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Figura 14. Chubby Checker balla el Twist. Font: http://bit.ly/2snqClc 

Figura 13. Trisha Brown i Steve Paxton 

a Lightfall de Brown, 1963. Fotografia 

de Peter Moore. 
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Figura 15. Twist al Peppermint Lounge, Nova York, 1961. Font: http://nydn.us/2siviI6 

 

 

Figura 16. Newspaper Event de Carolee Schneemann, 1963. Font: http://bit.ly/2rdhnzD 
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Figura 17. Newspaper Event de Carolee Schneemann, 1963. Fotografia de Robert R. 

McElroy. 

 

 

Figura 18. Yvonne Rainer i Trisha Brown a “Duet Section”, part de Terrain de Rainer, 1963. 

http://bit.ly/2tgrbtx 
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Figura 19. Yvonne Rainer i Trisha Brown “Duet Section”, part de Terrain de Rainer, 1963. 

Font: http://bit.ly/2rqgSBy 

 

 

Figura 20. Continuous Project-Altered Daily d’Yvonne Rainer, Whitney Museum, 1970. Font: 

Lambert-Beatty, C. (2008). Being Watched: Yvonne Rainer and the 1960s. Cambridge: MIT. 
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Figura 21. Yvonne Rainer i Becky Arnold a Continuous Project-Altered Daily d’Yvonne Rainer. 

Font: http://bit.ly/2s5H0DP 

 

 

Figura 22. Becky Arnold, Nancy Lewis, Barbara Dilley, Douglas Dunn i Yvonne Rainer 

(d’esquerra a dreta), Steve Paxton i David Gordon (coberts). Performance de Grand Union 
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en benefici del Comitè de Defensa dels Black Panthers, NYU’s Loeb Student Center, 1971. 

Fotografia de Peter Moore.  

 

 

Figura 23. Performance de Grand Union a Nova York. Fotografia de Michael Kirby. 

 

 

 

Figura 24. Steve Paxton i David 

Woodberry en els inicis del Contact 

Improvisació. Fotografia d’Uldis 

Ohaks. 
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Figura 25. Steve Paxton i Curt Siddall en els inicis del Contact Improvisació, 1976. 

Fotografia d’Uldis Ohaks. 


